
Bijlage 1: inventarisatielijst van mogelijke internationale prioriteiten voor Haarlem 

 Innovatieve inkoop/Public Procurement 

o een onderwerp waarop Haarlem zich de laatste jaren via het Partnerschap van de Urban 

Agenda for the EU sterk op heeft geprofileerd, concrete resultaten heeft opgeleverd en 

waardoor Haarlem in Europa en bij de Europese Commissie bekendheid heeft 

verworven.  

 Circulaire economie (C-district,Koepel) 

o binnen circulaire economie heeft Haarlem een aantal voorbeelden en best practices 

waarop het zich kan onderscheiden en op kan profileren. Tegelijkertijd is er ook behoefte 

aan kennisdeling en uitwisseling met andere steden op het onderwerp.  

 Duurzaamheid/klimaat/energietransitie (The Green Deal) 

o net als bij veel andere steden staat duurzaamheid hoog op de agenda.  De 

klimaattransitie is het thema van de huidige commissieperiode. The Green Deal en de 

ambities van de Europese Commissie geven steden ook de kans om naast profilering 

Europese fondsen te verkrijgen voor bijvoorbeeld kennisdeling.  

o Binnen de prioriteit van energietransitie richt Haarlem zich op het aanvragen van 

Europese Fondsen. Zo worden gericht subsidies aangevraagd voor: het Groeifonds voor 

warmtenet Schalkwijk, Proeftuin Aardgasvrije wijken voor het Ramplaankwartier en een 

Europese LIFE subsidie voor Meerwijk. De ambitie is om voor de komende jaren verder in 

te zetten op Europese subsidies voor de energietransitie. 

 Mobiliteit, transport en bereikbaarheid 

o niet alleen een prioriteit voor Haarlem maar ook voor de MRA in z'n geheel. De 

ontwikkelingen rondom het verstevigen van de positie van MRA in Europa en 

internationaal bieden kansen voor Haarlem op via de MRA op deze prioriteit 

internationaal en in Europa in te zetten.  

 Creatieve stad van toegepaste innovatie 

o een onderdeel van de economische visie van Haarlem waarop Haarlem zich 

internationaal kan profileren met een positief effect op het vestigingsklimaat.  

 Werkgelegenheid/arbeidsmarkt  

o hoewel de Europese Commissie weinig zeggenschap heeft op deze prioriteit, kan 

Haarlem zich wel op het onderwerp profileren en inzetten op EU-fondsen.  

 Onderwijs 

o onderwijs is voor veel steden een prioriteit maar veelal niet één waarop internationaal 

breed op wordt ingezet. Dat heeft vooral te maken dat er veel verschillen zijn tussen 

landen m.b.t. hoe onderwijs georganiseerd is en omdat onderwijs een nationale 

aangelegenheid is waar Brussel als vierde bestuurslaag weinig tot geen invloed op heeft.  

 Digitalisering 

o een prioriteit waarmee Haarlem kan aansluiten om de bredere transitie in Europa. 

Binnen de prioriteit van digitalisering zijn er onderwerpen waarop kan worden ingezet, 

waaronder common ground, de gemeentelijke informatievoorziening.  

 Inclusiviteit 

o een mogelijke prioriteit waarop Haarlem kennisdeling op kan organiseren en/of op kan 

profileren.  

 Veiligheid 
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o veiligheid is een prioriteit waarop veel steden kennisdeling en uitwisseling op 

organiseren. Via het netwerk EFUS wisselen bestuurders kennis hierover uit.  

 


