Motie vreemd (RvO Art. 27)

Maak Ruimte met Ruimte
Oproep om slim om te gaan met onze ruimte
Motie naar aanleiding van de sessie Nota Bestuurlijke Voortgangsrapportage Kantoren
en Bedrijven Haarlemmermeer 2020 (2021.0001746)
De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op donderdag 30 september 2021,
Constaterende dat,
- Wanneer er weinig ruimte beschikbaar is, het onwenselijk is om elders ruimte leeg te laten
staan en voorzieningen ergens anders moeten worden gebouwd.
- Momenteel veel gebouwen op een aantal bedrijventerrein grote delen van de dag leeg staan.
En dat dit in de hand wordt gewerkt door de door ons gecreëerde monofunctionaliteit;
- De coronacrisis als een katalysator heeft gewerkt om nieuwe kwaliteitseisen op het gebied
van duurzaamheid en functiemenging op de agenda te plaatsen;
- Wanneer we bedrijventerreinen meer onderdeel laten worden van de leefomgeving door daar
functionaliteiten zoals vermaak & vertier aan toe te voegen dit een positief effect op ons
vestigingsklimaat en concurrentiepositie heeft. Met als neveneffect dat criminaliteit en
verloedering beperkt wordt;
Overwegende dat,
- Wanneer we het mogelijk maken om zo veel en zo lang mogelijk gebruik te maken van 1 en
dezelfde ruimte we in staat zijn om duurzamer gebruik te maken van de ruimte;
- Wanneer organisaties hun gebouwen voor verschillende functies kunnen gebruiken en daarbij
niet belemmerd worden door regelgeving, zij uitgedaagd worden hun ruimte zo efficiënt
mogelijk te gebruiken.
- Bestaande regelgeving en bestemmingsplannen de gewenste functiemenging belemmeren.
Daarbij bepalen bestaande regelgeving en bestemmingsplannen wat de invulling van
bedrijven(terreinen) moet zijn en in sommige gevallen zelfs de grootte van bedrijven. Dit leidt
tot inefficiënt gebruik van grond.
- Meer aanwezigheid van mensen verspreid over de dag op bedrijventerreinen zorgt voor meer
dynamiek en veiligheid.
Roept het college op om:
- Te onderzoeken hoe en waar Ruimte met Ruimte gemaakt kan worden samen met
marktpartijen;
- Te komen met een voorstel in het 1e kwartaal van 2022 aan de raad met de
onderzoeksresultaten en een voorstel waar het concept: “Ruimte met Ruimte” toegepast kan
worden.
en gaat over tot de orde van de dag.
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