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Informatienota 

 

Onderwerp  

Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) Monitor 1-meting 

Nummer 2022 564712 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Florien Molendijk 

Telefoonnummer 06-40097924 

Email fmolendijk@haarlem.nl 

Kernboodschap  De Haarlemse gemeenteraad heeft eind 2017 de Structuurvisie Openbare Ruimte 
Haarlem 2040: Groen en bereikbaar vastgesteld.  In januari 2021 heeft de raad 
ingestemd met een Monitoringsplan SOR. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in 
welke mate de SOR-doelstellingen worden gerealiseerd. Op 10 juni 2021 is de 
commissie geïnformeerd over de 0-meting. Wij informeren u nu over het volgende 
monitoringsmoment: de SOR 1-meting. Vanwege de SOR-horizon (2040), zijn 
trends in de voortgang uiteindelijk ook pas over meerdere jaren inzichtelijk. 
Daarnaast is het belang van integrale monitoring op beleidsinspanningen in de 
openbare ruimte evident. Daarom werken we graag toe naar één integrale 
beleidsmonitor waar ook de SOR-voortgang een plek in krijgt. 
 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt deze informatienota ter kennisname naar de commissie Beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Raadsbesluit Vaststellen Structuurvisie Openbare Ruimte 2040 Haarlem Groen 
en Bereikbaar (2017/477571), 21 december 2017  

- Collegebesluit Vaststellen Uitvoeringsprogramma 2020-2040 Structuurvisie 
Openbare Ruimte (2019/813762), 26 november 2019 

- Collegebesluit vaststellen Monitoringsplan Structuurvisie Openbare Ruimte 
(SOR) Nummer 2020/1236265, 26 januari 2021 

- Nulmeting SOR monitor, Kenmerk: 2021/202485 

- Informatienota Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Openbare Ruimte 

Realisatie 2021 en vooruitblik 2022. Nummer: 2022/185996 

Besluit College  

d.d. 7 juni 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De informatienota vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-december/19:30/Vaststellen-Structuurvisie-openbare-ruimte-Haarlem-2040-groen-en-bereikbaar-1
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2019/12-december/17:00/18-30-uur-Vaststellen-Uitvoeringsprogramma-2020-2040-Structuurvisie-Openbare-Ruimte-RB
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1. Inleiding  

De projecten in het uitvoeringsprogramma SOR zijn in volle gang. Dat is een belangrijke stap naar het 

behalen van de SOR-doelstellingen. In welke mate de doelstellingen worden bereikt, wordt gemeten 

in de SOR monitor. In totaal zijn in de SOR twaalf hoofdkeuzes gemaakt: deze worden aan de hand 

van indicatoren over de tijd gemonitord. In januari 2021 is het Monitoringsplan SOR vastgesteld en 

op 10 juni 2021 is de raadscommissie Beheer geïnformeerd over de 0-meting. Wij informeren u nu 

over het eerstvolgende meetmoment: de 1-meting. De monitor is uitgebreid met twee nieuwe 

indicatoren: voor fiets- en wandelbeleving in Haarlem. Deze worden meegenomen in de 

inwonerspeiling in het najaar. 

 

2. Kernboodschap 

Wat zegt de 1-meting over de bijdrage van het uitvoeringsprogramma en het behalen van de SOR-

doelstellingen? De monitor laat zien dat we vooruitgang boeken richting de aantrekkelijke, groene en 

bereikbare stad die de gemeente met de Structuurvisie Openbare Ruimte voor ogen heeft. Dit is 

bijvoorbeeld terug te zien in een toename van het aantal vierkante meters extensief beheerd groen 

en toename van de onverharde oppervlakte. 

Een aantal indicatoren is ook omlaaggegaan, zoals het oordeel van Haarlemmers over het 

voorzieningenniveau voor de voetganger. Dit kan ermee te maken hebben dat door COVID meer 

mensen zijn in de buurt gaan wandelen en de directe woonomgeving belangrijker zijn gaan vinden. In 

de monitor (bijlage 1) kunt u per indicator een toelichting lezen.  

Daarbij moeten we wel opmerken dat niet alles te verklaren is, en niet alle ontwikkelingen in de 

openbare ruimte toe te schrijven zijn aan de projecten uit het uitvoeringsprogramma. De SOR-

monitor geeft immers geen volledig beeld van álle projecten van de gemeente in de openbare ruimte 

en alle autonome ontwikkelingen zoals de gevolgen van COVID. Om een breder beeld te krijgen, 

willen we ernaartoe om een meer integrale beleidsmonitor te ontwikkelen, waar ook de effecten van 

bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid in meegenomen worden. Voor iedere monitor geldt bovendien dat 

pas in de loop van de tijd zal blijken welke impact maatregelen hebben. 

 

3. Consequenties 

De resultaten van de SOR-monitor worden dit najaar gebruikt voor de herijking van het 

uitvoeringsprogramma SOR. Ook kijken we naar de functionaliteit van de SOR monitor. 

 

4. Vervolg 

 

 Herijking van het uitvoeringsprogramma SOR gebeurt later dit jaar op basis van de gegevens 

uit de 1-meting. 

 Daarnaast vindt er in 2024 een eerste evaluatie van het monitoringsinstrument plaats door 

het college. 
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 De omgevingsvisie monitor is nog in ontwikkeling. Het doel is toe te werken naar één logisch 

samenhangende monitor waarmee de voortgang op alle strategische keuzes uit de 

omgevingsvisie gevolgd kan worden. Zodra hier een opzet voor is gemaakt zal de commissie 

daarover geïnformeerd worden. 

5. Bijlage 

I. SOR-monitor 1-meting 

 


