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Aanleiding 

Het college informeert middels deze raadsinformatiebrief de raad over het pre-advies ten aanzien van de 

moties en amendementen op de omgevingsvisie.  

 

 
Nr  Omgevingsvisie  Indiener(s) Advies college  

01 A Ambitie rechtstreeks met trein naar 
Utrecht, Almere, Hilversum en 
Amersfoort 

CU De omgevingsvisie is niet het logische document om te 
beschrijven hoe de gemeente Amsterdam om zou 
moeten gaan met Amsterdam Centraal en haar 
omgeving. In het coalitieprogramma Duurzaam Doen is 
dit wel benoemd. Ook in het mobiliteitsbeleid is dit al 
opgenomen. De omgevingsvisie beperkt zich tot het 
Haarlems grondgebied. Het college ontraadt het 
amendement.  

02 A Ambitie nieuwe HOV-routes 
duidelijker in de visietekst (zoals op 
de kaart) 

CU Hoewel het college positief staat tegenover het deel 
van het amendement waarin wordt opgeroepen in de 
tekst de HOV route vanuit Heemstede via Schalkwijk en 
de Oostpoort naar Amsterdam toe te voegen, kan zij die 
niet uitvoeren, omdat de lightrail richting Hoofddorp 
een andere prioriteit heeft dan de andere verbindingen. 
Deze is minder belangrijk en in het OV-Toekomstbeeld 
al bij ná 2050 geplaatst. De kaart op p. 34 kunnen wij 
niet wijzigingen. Dat is een kaart uit de 
verstedelijkingsstrategie van de MRA. Het college 
ontraadt het amendement. 
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03 A Extra woningen wel mogelijk als 
kwaliteit leefomgeving geborgd 

CU De tekst “afhankelijk van de gevolgen voor de 
leefbaarheid” geeft teveel ruimte. Het leidt tot 
onduidelijkheid en dwingt om op projectniveau de 
keuzes te maken. Juist dit wil de omgevingsvisie 
voorkomen. Het college ontraadt het amendement.   

04 A Fietsroutes door het centrum in de 
visie 

CU, AP Bij de behandeling van het Mobiliteitsbeleid is een 
amendement aangenomen waarin staat dat verdere 
uitwerking van het ‘voetgangersgebied al dan niet 
gemengd met fietsers’ in het centrum, plaatsvindt in 
het Fietsbeleid dat nu wordt opgesteld. Dit, omdat er 
behoefte is aan een helderder definitie van de positie 
van de fiets in het voetgangersgebied (bijv. wel/niet te 
gast en waar/wanneer). Het college ontraadt het 
amendement. 

05 A Hoofdbomenstructuur en water op 
de kaart 

CU Deze kaart zit op een ander detailniveau dan voor de 
omgevingsvisie passend is. De vraag waar bomen 
komen is feitelijk een uitwerking van de vraag hoe je 
om wilt gaan met thema’s klimaatadaptatie, ecologie 
en gezondheid. Dit komt in eerste instantie tot uiting in 
de groenstructuurkaart. Het college ontraadt het 
amendement. 

06 A Reservering spooruitbreiding 
Haarlem-Heemstede 

CU Deze ambitie sluit niet aan op de plannen voor de 
ontwikkelzone Zuidwest. Daarnaast is het de vraag of 
een spoorverdubbeling in te passen is rond station 
Heemstede-Aerdenhout. Het college ontraadt het 
amendement. 

07 A Buurtgroen moet je doen CDA, D66 Hoewel het versterken van buurtgroen inhoudelijk 
meer thuishoort bij de strategische keuze ‘Vergroenen 
en vernatten’, past dit amendement binnen de 
contouren van de visie. Het college staat positief 
tegenover het amendement.  

08 A In 2045 groener en leefbaarder CDA, D66, 
GL, PvdA, 
VVD 

Ondergronds parkeren kan een goede bijdrage leveren 
aan efficiënt gebruik van ruimte en een leefbare stad. 
Als aandachtspunt geeft het college mee dat 
ondergronds parkeren niet altijd een goede oplossing is. 
Het leidt tot extra drukte in de ondergrond, wat 
ingewikkeld kan zijn vanwege andere opgaven zoals 
energie, het watersysteem, etc. Ook is ondergronds 
parkeren relatief kostbaar. Het college staat positief 
tegenover het amendement. 
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09 A Gericht verdichten is ook de 
stadsranden belichten 

JH In de omgevingsvisie wordt bewust gekozen voor 
inbreiden. Het college wenst de groene zoom van 
Haarlem groen te houden. Haarlem heeft nauwelijks 
buitengebied. De oostelijke stadsrand willen we juist 
meer betekenis geven voor de stad door de groene 
kwaliteit te versterken. Het college ontraadt het 
amendement. 

10 A Samen maken we de stad JH In uitvoeringsprincipe 6 en 7 staat beschreven dat we 
samen met de stad de omgevingsvisie tot uitvoering 
brengen. De strategische keuzes richten zich 
daarentegen op het wat. De uitvoeringsprincipes op het 
hoe. Het toevoegen van participatie aan de strategische 
keuzes is daarom niet de juiste plek. Aan de strekking 
van het amendement wordt in het bestaande beleid 
reeds uitvoering gegeven. Het college ontraadt het 
amendement. 
 

11 A Toegankelijkheid is geen voorrecht 
maar een recht 

JH Toegankelijkheid heeft een duidelijke plek in de visie. 
Door het echter op deze manier toe te voegen aan de 
strategische keuzes en de speerpunten raakt het uit 
evenwicht ten opzicht van heel veel andere, eveneens 
belangrijke thema’s. Aan de strekking van het 
amendement wordt in het bestaande beleid reeds 
uitvoering gegeven. Het college ontraadt het 
amendement.  
 

12 M Afstelling van de radertjes in het 10 
minuten netwerk 

AP De raad heeft op verschillende momenten wensen 
meegegeven t.a.v. rapportages, zoals een 
groenparagraaf, een duurzaamheidsparagraaf, een 
gezondheidsparagraaf etc. Het college stelt voor dat 
wordt gerapporteerd hoe plannen/beleid etc. zich 
verhoudt tot de omgevingsvisie. Niet alle thema’s 
spelen immers in dezelfde mate op dezelfde plek. Het 
college adviseert de raad om het voorstel van het 
college af te wachten.  
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13 M Gezonde leefomgeving vraagt om 
effectmeting 

AP Er wordt op dit moment gewerkt aan het verder 
uitwerken van het monitoringsinstrument dat in de 
omgevingsvisie is aangekondigd. Dat betekent dat we 
de effecten en de uitvoering van de plannen zoals 
beschreven in de omgevingsvisie de komende jaren 
willen en kunnen blijven monitoren. Het college 
adviseert de raad om het voorstel van het college af te 
wachten. 

14 M Maaiveldparkeren en 
klimaatadaptatie 

AP Klimaatadaptief ontwerpen van parkeerplaatsen kan 
een bijdrage leveren aan de klimaatopgave. Alleen 
materialisering is niet de oplossing. De omgevingsvisie 
laat daarnaast zien dat er minder ruimte komt voor 
parkeren op straat. Het is juist zaak om de inrichting 
van de openbare ruimte vanuit alle strategische keuzes 
te bekijken. Ook op andere manieren moet dus ruimte 

gegeven worden aan de klimaatadaptatie. Hoewel het 
college positief staat tegenover de strekking van 
de motie, kan zij die niet uitvoeren, omdat de 
motie naar het idee van het college onvolledig is. 
Het college geeft in overweging om de motie 
zodanig te formuleren dat de motie meer in 
evenwicht is en recht doet aan de brede insteek 
van klimaatadaptatie.  
 

15 A Mariatunnel zorgt voor groen en 
bereikbaar Haarlem 

VVD Dit amendement is niet in lijn met het onlangs 
vastgestelde mobiliteitsbeleid. Het college ontraadt het 
amendement. 

16 M Garage in de buurt is groen op 
straat 

VVD De basis van de mobiliteitstransitie ligt in het feit dat 
we op een andere manier gaan bewegen. Dit is al volop 
aan de gang. Daarnaast is vergroenen een 
noodzakelijkheid, vanwege het veranderend klimaat en 
de gevolgen voor de gezondheid van de inwoners en de 
leefbaarheid van de stad. Het zal daarom niet altijd 
mogelijk zijn om niet te vergroenen als het parkeren 
niet gecompenseerd kan worden. Het college ontraadt 
de motie.  

17 A Een groene formule voor een 
leefbare en gezonde stad –  
3-30-300 

GL Versterking van groen is prominent onderdeel van de 
visie en daarmee is dit eigenlijk al geborgd, hoewel niet 
zo letterlijk met deze aantallen. Deze norm zal niet in 
alle wijken realiseerbaar zal zijn. Het college vindt het 
belangrijk ruimte te houden voor de integrale afweging. 
Aan de strekking van het amendement wordt in het 
bestaande beleid reeds uitvoering gegeven. Het college 
ontraadt het amendement.  
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 


