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Toelichting bij de informatienota’s sportaccommodaties en Actualisatie strategisch 
huisvestingsplan onderwijs in relatie tot ‘Groei van Haarlem’

Geachte raad,

Het aantal inwoners in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) groeit gestaag. Het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voorspelt dat Haarlem in 2040 tussen de 
177.000 en 204.000 inwoners heeft. Dit groei perspectief vraagt om na te denken 
wat voor stad Haarlem wil zijn en waar de komende jaren de prioriteiten liggen.

Bij de behandeling van de Kademota 2017 is door uw raad het belang naar voren 
gebracht om na te denken over de effecten die de geprognosticeerde groei van de 
stad heeft en hoe hier in samenspraak met de stad op kan worden geanticipeerd. Als 
voorschot hierop heeft de raad in de motie ‘Voorzieningen in de toekomst’ (13 
oktober 2016) gevraagd ruimte en geld te reserveren voor voorzieningen op het 
gebied van schoolgebouwen, sport, spelen, cultuur en verenigingsleven. Dat geldt 
uiteraard ook voor de openbare ruimte.

Het multidisciplinair accommoderen van de te verwachten groei (wonen, openbare 
ruimte, voorzieningen en infrastructuur) is voor Haarlem een grootschalige 
stedelijke ontwikkeling en wordt de komende jaren in samenhang aangepakt. 
Veranderingen en toevoegingen moeten worden gevonden door inbreiding binnen 
de bestaande wijken en contouren van de stad. Het gaat hierbij niet alleen om 
ruimtelijk fysieke ingrepen, maar ook de sociale cohesie in de stad. Voor de 
leefbaarheid is het belangrijk dat de aanwezigheid van voorzieningen op onder 
andere het gebied van bereikbaarheid, groen, economie, sport, onderwijs, sociale 
basis, zorg en de leefbaarheid van de stad gelijke tred houdt met de groei van het 
aantal inwoners. Dit is een complexe, meeijarige opgave die volop de belangstelling 
van het college heeft. Wij hebben de directie opdracht gegeven het programma 
‘Groei van Haarlem’ te starten en voortvarend aan de slag te gaan. Met name het 
managen en de bestuurlijke aansturing van de samenhang van de verschillende
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ontwikkelingsstadia van het diverse beleid zijn aandachtspunten. Voor de zomer 
krijgt u van het plan van aanpak van het programma Groei van Haarlem.

Op basis van de woonvisie zijn acht ontwikkelzones in beeld waar in eerste 
instantie de verwachte woningbouw kan worden gerealiseerd.
De planning is er vooralsnog op gericht om aan het eind van dit jaar de visies op 
deze zones ter besluitvorming aan u voor te leggen.
De toekomstige voorzieningen die voor sport en onderwijshuisvesting noodzakelijk 
zijn vormen een integraal onderdeel van de planvorming en zijn in beeld gebracht. 
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de vertaling van de eind 2017 door de raad 
vastgestelde Structuurvisie Openbare Ruimte naar een uitvoeringsprogramma.

Als eerste concrete vertaling van de effecten van de groei van inwoners op het 
voorzieningen niveau bieden wij u nu de informatienota Integraal uitvoeringsplan 
sportaccommodaties 2018-2028 en de informatienota Actualisatie strategisch 
huisvestingsplan onderwijs 2018-2022 aan voor de commissie samenleving van 22 
februari aanstaande.

Hoogachtend,


