
Geld moet rollen, zeker nu 
 
Haarlemmermeer kiest bewust voor anticyclisch investeren. Juist nu het economisch moeilijk gaat, is 
het van belang geld te pompen in grote projecten, stelt Jeroen Nobel, wethouder Financiën, Wonen, 
Groen en Recreatie. ‘Ik denk dat veel gemeenten, maar ook andere overheden, hier iets van kunnen 
opsteken.’ 
 
Haarlemmermeer kenmerkt zich door een pioniersgeest die ook in de huidige economische crisis 
stand houdt. Dat doen we door juist nu – tegen de stroom in – te investeren in grote infrastructurele 
en andere projecten.  
Vanzelfsprekend moet geld eerst verdiend worden. In 2005 voorzagen wij al dat het economisch 
allemaal iets minder zou gaan. Dat is nu een understatement, met name voor de grote 
bouwprojecten. Helaas, maar we waren er op tijd bij. Gelukkig hebben we een realistisch 
grondbeleid gevoerd en zijn we behoudend bij het uitnemen van winsten. Dat gebeurt pas als die 
winsten zijn gerealiseerd. Solide investeringen spelen daarbij een belangrijke rol. De financiële en de 
daaropvolgende economische crisis zijn gedeeltelijk aan ons voorbijgegaan. De economie van 
Haarlemmermeer was en is sterk en groeit nog steeds. Niet voor niets heeft Elsevier 
Haarlemmermeer onlangs opnieuw uitgeroepen tot de sterkste economische gemeente van 
Nederland. Het blad Economisch Statistische Berichten stelde vast dat Haarlemmermeer het hoogste 
bruto gemeentelijk product per inwoner realiseert.  
We zijn een financieel gezonde gemeente en daar hebben we hard aan gewerkt, zowel het college als 
de gemeenteraad. Dat leidt er ook toe dat sinds jaar en dag alleen de inflatie wordt gecompenseerd 
in de tarieven van de belastingen, retributies en heffingen.  
NRC Handelsblad heeft berekend dat wij het hoogste weerstandsvermogen van alle 100.000+-
gemeenten hebben. Dit ondanks het feit dat wij niet worden beschouwd als centrumgemeente, 
waardoor wij substantieel minder algemene uitkering uit het Gemeentefonds ontvangen dan andere, 
vergelijkbare gemeenten. Haarlemmermeer ontvangt dit jaar achthonderd euro algemene uitkering 
per inwoner. Andere grote gemeenten, waaronder de G4, zitten hier ver boven, tot ruim 1500 euro 
per inwoner. En toch moet geld rollen, zeker nu. 
 
Nu investeren 
Stilstand is achteruitgang. In een Randstedelijke gemeente is dat een onwenselijke situatie. Als de 
Metropoolregio Amsterdam de ambitie heeft om een van de beste vestigingslocaties van Nederland 
(en ook van Europa) te willen zijn, dan moet je wel investeren. Immers, voor jou tien anderen. Voor 
een buitenlandse investeerder maakt het niets uit of het nu de regio Brussel, Hamburg of Amsterdam 
wordt. Daar waar de balans tussen attractief wonen, werken en recreëren het meest gunstig is, daar 
wil je zijn.  
In Haarlemmermeer zijn veel projecten niet alleen gericht op een aantrekkelijk woonklimaat, maar 
ook op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers van binnen en buiten de Ringvaart. 
Daarom blijven we ook nu investeren. 
In willekeurige volgorde gaat het de afgelopen en de komende jaren om projecten als de 
onderwijshuisvesting (80 miljoen euro) en het Cultuurgebouw (50 miljoen euro). Verder om sport en 
groen met het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (54 miljoen euro), de nieuwe 
honkbalaccommodatie voor hoofdklasser De Pioniers (11 miljoen euro) en Park21 met een omvang 
van 900 hectare in het centrum van de polder. 
Er wordt geïnvesteerd in de parkeer- en reisvoorziening Beukenhorst-Zuid bij NS-station Hoofddorp  
(6 miljoen euro), in de winkelcentra Hoofddorp en woonboulevard Cruquius inclusief het beheer (50 
miljoen euro), in infrastructurele en andere projecten van het Deltaplan Bereikbaarheid (40 miljoen 
euro), in het waterplan (5 miljoen euro) en in verdere verbetering van de dienstverlening aan 
inwoners, forensen en bezoekers (13 miljoen euro).  
Allerlei duurzame projecten komen ook aan bod bij onze investeringen, zoals bij de kantorenlocatie 



Beukenhorst-Zuid met Park 20/20 en het Duurzaam Bedrijf ter stimulering van duurzame projecten 
van het bedrijfsleven (11 miljoen euro).  
 
Al deze en nog veel meer investeringen zijn niet gestuit door de sinds 2008 heersende economische 
crisis. Met onze al 161 jaar durende pioniersmentaliteit hebben wij bewust gekozen voor het 
anticyclisch investeren in onze gemeente. Daarmee hebben wij onze inwoners en ondernemers 
zoveel mogelijk aan het werk kunnen houden en zijn we economisch blijven groeien.  
Ik denk dat veel gemeenten, maar ook andere overheden, hier iets van kunnen opsteken. Voor 
Citymarketing is onze pay-off  ‘HLMRMEER Onderneem ’t’ en dat is niet voor niets. Het kan hier en 
het gebeurt hier – in het hart van de Randstad – en daar ben ik trots op. 
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