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Bedrijfsleven wil werklocaties sterk verbeteren 

-convenant over werklocaties bepleit- 
 
 

Gemeentebestuur, bedrijfsleven en eigenaren/exploitanten van onroerend goed moeten gezamenlijk een 
plan van aanpak maken voor de werklocaties in Haarlemmermeer. Het doel van zo’n plan is het tegengaan 
van verder kwaliteitsverlies en ervoor zorgen dat Haarlemmermeer in 2020 een stelsel van goed gespreide 
en “vitale” werklocaties heeft.  Om het plan te kunnen realiseren zijn extra middelen noodzakelijk. 
 
Dit blijkt uit de visie van het bedrijfsleven, die donderdag 16 december wordt overhandigd aan wethouder 
Arthur van Dijk (Economische Zaken en Citymarketing). De gezamenlijke visie, is opgesteld door 
Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), VNO-NCW Amstelland en Meerlanden, MKB 
Haarlemmermeer-Schiphol en de Kamer van Koophandel.  Het gezamenlijke bedrijfsleven, goed voor ruim 
3.000 aangesloten leden, biedt het gemeentebestuur aan om een convenant over de werklocaties af te 
sluiten  
 
Volgens het bedrijfsleven bestaat bij de politiek  “al enige jaren weinig gevoel van urgentie” als het gaat om 
de problemen van bestaande werklocaties. Vooral de locaties van oudere datum liggen er vaak slecht bij. 
“Het besef leeft onvoldoende dat een fundamentele koerswijziging nodig is voor behoud en versterking van 
het vestigingsklimaat”, aldus de ondernemers in hun gezamenlijke visie. Ze vinden het overigens een goed 
teken dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders in haar programma heeft staan dat 
Haarlemmermeer zich moet “onderscheiden door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame 
werklocaties”. 
 
Dat vraagt volgens de ondernemers echter meer dan het nemen van enkele “geïsoleerde maatregelen” links 
en rechts. Ze bepleiten een integrale aanpak in samenspraak tussen gemeente, bedrijfsleven en 
eigenaren/exploitanten van onroerend goed. “In plaats van om kwantiteit (is er genoeg aanbod?) zal het de 
komende jaren gaan om kwaliteit en onderscheidend vermogen (is het aanbod structureel voldoende 
aantrekkelijk?)”, aldus de ondernemers. 
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Volgens de ondernemers is extra geld nodig. Er is jarenlang te weinig geld uitgetrokken voor noodzakelijk 
onderhoud, waardoor “grote achterstanden” zijn ontstaan. Daarnaast moet Haarlemmermeer iets doen aan 
de bestaande versnippering. De gemeente telt momenteel maar liefst 53 bedrijventerreinen en 11 
kantorenlocaties. “De huidige versnippering maakt het (alleen al financieel) onmogelijk alle werklocaties op 
het vereiste kwaliteitsniveau te brengen”, aldus de ondernemers in hun gezamenlijke visie. “Minder 
versnippering zorgt ervoor dat de gemeente regels beter kan handhaven en dat de bereikbaarheid beter kan 
worden gegarandeerd.”  

 
 

 

 


