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Door de Verkiezingsprogrammacommissie GR2022

Raadslid Misja de Groot zit de avond voor en heet alle aanwezigen van harte welkom
op deze thema-avond. De thema-avond is er één in een reeks van thema-avonden,
gericht op het ophalen van input onder de leden van D66 Haarlem voor het
Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er worden op
deze avond vier stellingen besproken gerelateerd aan de Haarlemse economie. De
stellingen worden ingeleid door Misja.

Inleiding
Misja licht toe dat Haarlem 162.500 inwoners heeft en 70.000 banen. We hebben nu
ongeveer 0,4 baan per inwoner. Dat zijn 661 banen per 1000 inwoners tussen de 15 en
de 65 jaar. Haarlem is daarmee vooral een woonstad, veel Haarlemmers zijn afhankelijk
van het OV of de auto om naar hun werk te komen. Veel mensen die in Haarlem leven
en wonen, werken in de omliggende gemeenten.

Stelling 1: Haarlem moet investeren in 8 sterke
winkelgebieden

Misja licht toe dat de huidige strategie van de gemeente is dat de gemeente inzet op het
beschermen en versterken van 8 bestaande winkelgebieden, waaronder het Centrum,
de Cronjéstraat en de Amsterdamstraat.

Opgemerkt wordt dat lokale winkels ook levendigheid kunnen toevoegen aan buurten,
dus dat het jammer zou zijn als in de buurten alleen nog maar gewoon wordt. Daar
staat tegenover dat nieuwe winkelcentra bestaande winkelgebieden kunnen
leegtrekken. Eén van de aanwezige geeft aan dat voorzieningen dicht bij woningen ook
zorgen voor leefbaarheid, levendigheid en sociale controle. Dus dat is ook van
meerwaarde. Daarnaast is de huur buiten de kernwinkelgebieden vaak lager, wat



gunstig is voor startende ondernemers of mensen die kleinschalig in hun eigen buurt
willen ondernemen.

De vraag is misschien in hoeverre we ondernemen buiten de winkelgebieden
onmogelijk willen/moeten maken via bestemmingsplannen. En aan de andere kant: in
hoeverre we de winkelfunctie van het gebied moeten beschermen via de
bestemmingsplannen, door wonen op de begane grond onmogelijk te maken. Die twee
kunnen ook samengaan: wonen in bestaande kernwinkelgebieden (op de begane
grond) onmogelijk maken in het bestemmingsplan maar ondernemen in woongebieden
níet uitsluiten in het bestemmingsplan.

Eén van de aanwezigen geeft daarop aan dat het beschermen van de winkelgebieden -
mogelijk in kleinere, sterkere vorm- verstandig lijkt, maar dat dat niet mag betekenen
dat ondernemen in de wijken daaromheen onmogelijk wordt. Daar wordt tegenover
geplaatst dat ontwikkelaars wellicht niet het belang van de stad voorop zetten en voor
financieel gewin winkelruimte ontwikkelen en daarmee bestaande winkelgebieden,
zoals de binnenstad, leegtrekken.

Stelling 2:  In de Waarderpolder moet je ook kunnen wonen

Misja licht toe dat de huidige visie van de gemeente op de Waarderpolder is dat je er
niet mag wonen. Daar wordt ook op gehandhaafd. De vraag is dus of we dat zo willen
houden, of dat we een andere visie neerleggen.

Een aanwezige geeft aan dat er absoluut niet gewoond moet gaan worden in de
Waarderpolder. Enerzijds omdat de Waarderpolder essentieel is voor de
werkgelegenheid in Haarlem. Anderzijds omdat het toevoegen van wonen leidt tot
mogelijke leefbaarheidsconflicten, waarbij het belang van de nieuwe bewoners op
termijn wellicht zwaarder gaat wegen dan het behoud van de maakindustrie. Dat
moeten we volgens hem voorkomen.

Daar staat tegenover dat je óók kunt stellen dat Haarlem het woongebied van
Amsterdam is. Als je dat omarmt zou je kunnen zeggen dat we die werkgelegenheid en
maakindustrie hier niet nodig hebben binnen de gemeentegrens. Waarom moet elke
stad zijn eigen industrieterrein hebben? Willen we banen hebben voor Haarlemmers?
Of willen we Haarlemse ondernemers ruimte bieden? Dat heeft invloed op de keuze van
wat je met dit gebied doet. De vraag is ook of hier Haarlemmers werken, of dat het
werknemers zijn van buiten de stad die hier komen werken. Voorkomt de
Waarderpolder forensenverkeer of stimuleert het forensenverkeer, zij het met de spits in



omgekeerde richting (Haarlemmers gaan veelal de stad uit voor werk, wellicht komen
werknemers in de Waarderpolder juist naar de stad toe).

Geconcludeerd wordt dat we moeten zoeken naar een verhaal wáárom we de
Waarderpolder (al dan niet) exclusief willen reserveren voor industrie.

Stelling 3:  Meer deeleconomie, zoals elektrische scooters

Eén van de aanwezigen geeft aan vóór deeleconomie te zijn, maar niet in de vorm van
de elektrische scooters. De vraag is waarom je dat gratis in de openbare ruimte neer
mag zetten.

Ook wordt aangegeven dat deeleconomie moet bijdragen aan een maatschappelijk doel
en dat het dus communicerende vaten moeten zijn: als je deelscooters toevoegt zou je
autoparkeren van private voertuigen moeten beperken. Je moet dus harde keuzes
maken. Met de deelscooters is het beeld dat het vooral mensen zijn die anders zouden
fietsen of het OV zouden gebruiken, aanwezigen zijn daar geen voorstander van.

We moeten ons kortom altijd afvragen welk hoger doel we met de deelscooters of
andere deeleconomie (zoals AirBNB) willen bereiken.

Eén van de aanwezigen merkt op dat je als gemeente ook zou kunnen zorgen voor een
faciliterende of regulerende rol in deeleconomie. Bijvoorbeeld door bij deelmobiliteit in
de openbare ruimte het aantal aanbieders te beperken en kwaliteitseisen te stellen,
zodat de stad niet overspoelt wordt. Of zelfs door als gemeente zelf deelmobiliteit te
faciliteren en hierin te investeren.

Stelling 4: De gemeente moet investeren in een
stadsdistributiecentrum

De aanwezigen vragen zich af waarom we als gemeente hierin zouden moeten
investeren. Kan de markt dit niet zelf? En welk probleem lossen we dan precies op?

We zouden het bijvoorbeeld kunnen faciliteren door grond goedkoop ter beschikking te
stellen, dan investeer je indirect.

Maar, je kunt ook kiezen voor een aanpak waarbij je niet investeert maar de overlast
beperkt: meer laad- losvakken aanleggen in buurten zodat busjes veilig kunnen



parkeren, beboeten als busjes fietspaden of trottoirs blokkeren, een zero-emissiezone
invoeren voor logistiek om uitstoot te beperken, etc. etc.

De pakketten industrie is een industrie die economisch gezien alleen maar lijkt te
groeien dus de vraag is of je nu belastinggeld moet investeren in het verder faciliteren
van deze industrie. Kunnen we ons geld niet beter besteden om meer maatschappelijke
meerwaarde te behalen?

Daarnaast heeft de industrie ook laten zien veel zelf te kunnen. Denk aan Picnic
Supermarkt die met kleinere elektrische voertuigen bezorgt, die minder overlast
veroorzaken in krappe buurten en geen luchtvervuiling veroorzaken. Zij hebben dat voor
elkaar gekregen zonder dat de gemeente financieel heeft bijgedragen; het kan dus wel.


