
 

 Kenmerk: 2019/842104 1/4 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Onderwerp  

Ontwikkelvisies en mobiliteit  

Nummer 2019/842104 Datum college 29-10-2019 

Portefeuillehouder Snoek, M 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling PG 

Auteur P. Haker 

Telefoonnummer 023-5113431 

Email phaker@haarlem.nl 

Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad.  

Behoort bij onderwerp ‘Vaststellen ontwikkelvisie Zuidwest’ (2019/434101) en 

‘Vaststellen ontwikkelvisie Europaweg’ (2019/676967) in commissievergadering 

(31 oktober 2019).  

Bijlagen  

 
Inleiding 
In deze raadsinformatiebrief licht het college de Raad toe hoe de beleids- en planvorming op de 
mobiliteitsvraagstukken van de ontwikkelzones vormgegeven wordt. In de ontwikkelvisies zelf worden 
bestaande en te verwachten mobiliteitsvraagstukken beschreven, maar nog niet verder uitgewerkt. Voor 
deze vraagstukken zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk, waarbij de door de Raad vastgestelde 
keuzes uit de SOR leidend zijn.  
 
Een deel van de maatregelen wordt opgenomen in het Uitvoeringsprogramma SOR. Het gaat dan met name 
om het verbeteren van fietsroutes en verbinden van ontbrekende schakels.  
 
Een ander deel van de keuzes wordt gemaakt op basis van het mobiliteitsbeleid, dat eind 2020 verschijnt. 
Deze aanpak verhoudt zich tot de verdere gebiedsontwikkeling in de zones. Het realiseren van de 
ontwikkelvisies gaat stapsgewijs, en beslaat meerdere jaren. De uitvoering van het uitvoeringsprogramma 
SOR en de uitvoeringsprogramma’s die in het kader van het mobiliteitsplan worden gemaakt zullen eveneens 
meerdere jaren vragen. Hierdoor kan telkens situationeel de bestuurlijke besluitvorming worden bepaald. 
 
In samenhang hiermee maakt het college voor de ontwikkelzones Oostpoort en Zuidwest een specifiek 
mobiliteitsplan dat past bij deze zones, als toekomstwijken voor de stad. 
 
Structuurvisie Openbare Ruimte 
De komende periode legt het college de definitieve visies op de ontwikkelzones groei van Haarlem ter 
vaststelling aan de Raad voor. De groei van de stad biedt kansen én vraagt aanpassingen, zoals wij ook in het 
coalitieakkoord hebben aangegeven. De commissie Ontwikkeling gaf bij de bespreking van de conceptvisies 
eerder dit jaar aan dat de groei van de stad, in relatie tot mobiliteit en bereikbaarheid, een belangrijk punt 
van aandacht is. Het college onderschrijft dit, daarom heeft het college in 2017 de Structuurvisie Openbare 
Ruimte (SOR) (2018/137160) en een duurzaam mobiliteitsmodel (2016/245554) vastgesteld. Hierin wordt 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2017/21-december/19:30/Structuurvisie-openbare-ruimte-2040-DEF-met-aangenomen-amendementen.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2016/23-juni/17:00/18-45-uur-Structuurvisie-openbare-ruimte-Duurzaam-ontwikkelingsmodel-Mobiliteit-en-Ruimte-Haarlem-2040/2016245554-3-Bijlage-1-Structuurvisie-Openbare-Ruimte-duurzaam-ontwikkelingsmodel-mobiliteit-en-ruimte-Haarlem-2040-2.pdf
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uitgewerkt hoe, rekening houdend met de bevolkingsgroei, de bereikbaarheid van stad en regio kan worden 
gegarandeerd door het slim organiseren van het verkeerssysteem.  
 
Bereikbaarheid en mobiliteit zijn issues voor de stad, de Metropoolregio Amsterdam, en voor Zuid 
Kennemerland. De Structuurvisie Openbare Ruimte die de Raad in 2017 heeft vastgesteld, geeft richting aan 
de oplossingen van de mobiliteitsopgaven, die nodig zijn om bij een toenemend aantal inwoners en 
bezoekers een evenwicht te vinden tussen ruimte voor mobiliteit, recreatie en groen. Om ruimte te winnen 
en bij te dragen aan een klimaatneutrale stad is ervoor gekozen om prioriteit te geven aan vormen van 
mobiliteit die, zowel rijdend als stilstaand, het meest ruimte-efficiënt en duurzaam zijn. Denk aan de 
voetganger, de fietser, de gebruiker van het OV en de (elektrische) deelautomobilist.  Dezelfde keuzes gelden 
derhalve ook voor de ontwikkelzones. 
 
Een deel van de oplossingsrichtingen die in de visies worden beschreven, wordt al opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma SOR tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). Het gaat hierbij om maatregelen waarvan 
duidelijk is dat deze prioriteit hebben, zoals fietsparkeren bij OV-knooppunten, regionale fietsroutes, het 
verbeteren van de doorstroming van het HOV en het optimaliseren van de regioring voor het autoverkeer 
(o.a. kruispunt Amerikaweg/Schipholweg en dynamisch verkeersmanagement). Voor een ander deel worden 
er bestuurlijke keuzen voorgelegd, volgend uit het mobiliteitsbeleid.  

 
Mobiliteitsbeleid en mobiliteitstransitie 
Zoals eerder in de commissie beheer (3 oktober jl.) en de commissie ontwikkeling (16 oktober jl.) is 
medegedeeld wordt het eindresultaat van het Beleidsplan Mobiliteit eind 2020 verwacht. Dit is (veel) later 
dan de bespreking van de ontwikkelzonevisies in de raad. Het college is van mening dat de vaststelling van 
ontwikkelvisies en beleid niet op elkaar hoeft te wachten. Het zijn parallelle trajecten.  
 
Het kader dat de SOR biedt, vormt de basis voor het mobiliteitsbeleid. Het mobiliteitsbeleid heeft tot doel om 
op een realistische manier te komen tot een mobiliteitsbeeld voor 2040, met het oog op de opgaven rond 
mobiliteit en de mobiliteitstransitie waar de stad voor staat. Deze worden uitgewerkt in concrete 
maatregelen tot 2025, waarbij wordt gekeken naar de infrastructurele kant, de gedragskant en de ruimtelijke 
ontwikkelingskant. De centrale onderzoeksvragen zijn dan ook:  

• Wat is nodig op het gebied van mobiliteit (infra en beleid) om de ambities (doelen en keuzes) uit het 
coalitieprogramma, de SOR en het klimaatakkoord te kunnen realiseren?  

• Wat betekent de veranderende mobiliteit (zowel vervoerswijzekeuze als geschatte groei) concreet voor 
Haarlem en welke concrete maatregelen of oplossingen zijn er denkbaar en nodig?  

• Op welke manier kunnen de uitkomsten van het mobiliteitsbeleid en uitvoeringsplan ingebed worden 
binnen het (in ontwikkeling zijnde) uitvoeringsprogramma SOR 2020-2040 en de (in ontwikkeling zijnde) 
strategieën voor de ontwikkelzones?  

 
De uitwerking van deze onderzoeksvragen leidt tot het Beleidsplan Mobiliteit, bestaande uit twee 
deelproducten:  

• Mobiliteitsbeleid: hierin wordt beschreven waar we naar toe willen (bv goede doorstroming, zo veilig en 
duurzaam mogelijk) en via welke weg we daar komen, daarin wordt onderscheid gemaakt in welke weg 
we op korte termijn bewandelen (2025) en welke op lange termijn (2040).  

• Mobiliteitsplan: ook dit bestaat uit twee delen, namelijk maatregelen die op de korte termijn 
realiseerbaar zijn (2025) en wensen voor de toekomst (2040).  
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Tegelijkertijd met de totstandkoming van het mobiliteitsbeleid lopen er andere trajecten, zoals de 
ontwikkelzonevisies, de omgevingsvisie, de economische visie, de regionale bereikbaarheidsvisie, de integrale 
visie stationsgebied, het uitvoeringsprogramma SOR en het regionaal mobiliteitsprogramma uit het 
Klimaatakkoord. Deze hebben allemaal een sterke relatie met het mobiliteitsbeleid. In de Informatienota 
‘Ontwikkelagenda mobiliteitsbeleid’ die eind november naar de raad gaat, wordt een overzicht gegeven hoe 
dit alles zich tot elkaar en in de tijd verhoudt.  
 
Graag organiseren wij een technische sessie in november waarin de aanpak voor het mobiliteitsbeleid kan 
worden gepresenteerd.  
 
Ontwikkelvisies en Mobiliteitsplan Oostpoort en Zuidwest 
In de ontwikkelvisies worden bestaande en te verwachten mobiliteitsvraagstukken beschreven; ze zijn nog 
niet in detail uitgewerkt. Voor deze vraagstukken zijn verschillende oplossingsrichtingen mogelijk, waarbij de 
principekeuzes uit de SOR leidend zijn. Vooruitlopend op het stedelijke mobiliteitsbeleid en de vertaling 
ervan naar de ontwikkelzones zal het college voor de ontwikkelzones Oostpoort en Zuidwest een 
samenhangend pakket aan maatregelen formuleren, binnen het kader van de SOR. Daarbij wordt 
aangesloten op Oostpoort en Zuidwest als toekomstwijken.  
 
De mobiliteitsplannen Oostpoort en Zuidwest richten zich op een pakket aan maatregelen, waarbij de 
belangen van de voetganger, fiets en openbaar vervoer voorrang krijgen boven de auto. Een pakket dat 
bijdraagt aan het creëren van ruimte door minder auto's op straat, minder parkeerdruk en meer ruimte voor 
water en groen en ruimtelijke kwaliteit in de zones. De invoering van gereguleerd parkeren binnen deze 
zones en het verlagen van de parkeernorm in combinatie met investeren in bijvoorbeeld loop- en fietsroutes 
en flankerend beleid als mobiliteitshubs maken onderdeel uit van dit pakket. Hiermee bevorderen we de 
mobiliteitstransitie. 
In principe leidt een dergelijk mobiliteitsplan niet tot een stijging van de parkeerdruk in de omgeving van de 
ontwikkelzones. Mocht dat ongewenste effect zich toch voordoen dan kan, als er voldoende draagvlak is, 
parkeerregulering ingevoerd worden om omliggende buurten te beschermen. Draagvlak in de buurt is daarbij 
het uitgangspunt.  
 
Om tot een samenhangend pakket van maatregelen te komen, wordt voor Haarlem Zuidwest aangesloten op 
de pilot ‘Mobiliteitsprogramma van eisen bij gebiedsontwikkeling’ van het MRA-programma Smart Mobility. 
Met dit programma onderzoekt en stimuleert de Metropoolregio Amsterdam mogelijkheden voor een 
kansrijke uitrol van innovatieve mobiliteitsoplossingen bij gebiedsontwikkeling. Hierin is aandacht voor zowel 
korte als de lange termijn. Bij het opstellen van het mobiliteitsplan voor Oostpoort wordt gebruik gemaakt 
van de inzichten die worden opgedaan bij de pilot voor Zuidwest.  
 
De mobiliteitsplannen die voor Oostpoort en Zuidwest worden ontwikkeld, worden meegenomen als input 
voor het mobiliteitsbeleid en het bijbehorende uitvoeringsplan voor de hele stad. Bij de afweging voor het 
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stadsbrede uitvoeringsplan wordt uiteindelijk bepaald aan welke maatregelen (o.a. uit de ontwikkelzones) 
prioriteit wordt gegeven en op welke termijn. 
 
 
Tot slot 
In november houden we graag een technische sessie om de aanpak van het mobiliteitsbeleid nader toe te 
lichten. De problematiek rond mobiliteit is niet specifiek Haarlems. Er zijn verschillende gemeenten ons voor 
gegaan in het maken en implementeren van keuzes, die de mobiliteitstransitie bevorderen. Het college 
nodigt de Raad dan ook uit om ons hierin te laten voorlichten, op werkbezoek te gaan of op een andere 
manier te leren van de ervaringen van andere steden. 
 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


