
 

 

 

 

 

 

MOTIE Een echt integrale omgevingsvisie met duidelijke kaarten 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 1 juli 2021, 
 
In beraadslaging over de concept Omgevingsvisie, 
 
Constaterende dat: 

• Zowel de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) als de Omgevingsvisie integraal beleid bevatten 
voor de leefomgeving op het gebied van o.a. ecologie, mobiliteit, recreatie en klimaatadaptatie; 

• De analyse, visie en strategie van beide beleidsstukken grotendeels overeenkomen met als 
belangrijkste verschillen dat de Kennemertunnel niet meer is opgenomen in de Omgevingsvisie en 
dat de Omgevingsvisie niet alleen over de openbare ruimte gaat maar ook over de bebouwde 
omgeving; 

• De themakaarten van de concept Omgevingsvisie meerdere lagen met subthema’s bevatten, 
maar deze subthema’s in de printversie niet goed te onderscheiden zijn; 

• Het wel de bedoeling is dat deze subthema’s te onderscheiden zullen zijn in de digitale versie; 

• De SOR in de printversie wel duidelijke kaarten heeft van o.a. het fietsnetwerk, het OV-netwerk en 
het vaarnetwerk en een aantal van deze thema’s niet terugkomen in de kaarten van de 
Omgevingsvisie 

• Niet alle sleutelprojecten uit de SOR zijn overgenomen in de Omgevingsvisie terwijl deze 
sleutelprojecten nog wel degelijk staand beleid zijn; 

• Er naast de SOR nog meer oude beleidsnota’s zijn over de fysieke leefomgeving die zouden 
kunnen opgaan of deels al zijn opgegaan in de Omgevingsvisie, maar die nog niet zijn 
ingetrokken; 
 

Overwegende dat: 

• De SOR nog niet ingetrokken kan worden omdat deze ook dient als de juridische onderbouwing 
voor de bovenwijkse bekostiging van enkele projecten; 

• Het echter voor het opstellen van het Omgevingsplan en de verdere beleidstrajecten wenselijk is 
dat zoveel mogelijk gebruik kan worden gemaakt van één integrale visie en dat is de 
Omgevingsvisie vanaf het moment dat deze is vastgesteld; 

• Kaartmateriaal niet alleen in de digitale versie maar ook in de printversie van de Omgevingsvisie 
goed leesbaar moet zijn; 

 
Verzoekt het college: 

• De inhoud van de Structuurvisie Openbare Ruimte (voor zover dit nog niet gebeurd is en voor 
zover dit nog actueel is) te integreren in de definitieve Omgevingsvisie zodat er één integrale visie 
komt met één lijst van sleutelgebieden en sleutelprojecten; 

• Te zorgen dat in de printversie van de definitieve Omgevingsvisie ook de subthema’s van de 
kaarten duidelijk te lezen zijn, op een vergelijkbare manier zoals in de Structuurvisie Openbare 
Ruimte; 

• Daarbij te zorgen dat de kaarten van de Omgevingsvisie alle thema’s van de themakaarten van de 
Structuurvisie Openbare Ruimte omvatten; 

• Te onderzoeken welke beleidsnota’s voor de fysieke leefomgeving alsnog in de definitieve 
Omgevingsvisie danwel in een volgende versie van deze Omgevingsvisie kunnen worden 
geïntegreerd; 



• Indien deze beleidsnota’s beargumenteerd niet worden geïntegreerd in de Omgevingsvisie te 
onderzoeken in hoeverre deze beleidsstukken op basis van de Omgevingsvisie moeten worden 
geactualiseerd en de Raad hiervoor een plan voor te leggen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Gertjan Hulster, Actiepartij 


