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Uw kenmerk:   

Datum:  12 april 2016 
 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Op donderdag 14 april a.s. zal uw commissie de Detailhandelsvisie Haarlem 

Winkelstad bespreken voor vaststelling later dit jaar. Via deze brief wil ik u namens 

Decathlon wijzen op enkele gevolgen die vaststelling van de huidige versie kan 

hebben voor uw gemeente. Naar mijn mening zijn de Detailhandelsvisie en de 

bijbehorende motivering namelijk onrechtmatig in hun huidige vorm. Ik zal hierna 

toelichten aan de hand van enkele actuele ontwikkelingen met betrekking tot dit 

onderwerp. 

 

In de Notitie van zienswijzen wordt onder punt 3 de vraag behandeld: 

 

 
 

Kort gezegd meent uw college dat Decathlon nimmer een vestiging zou mogen 

openen nabij de IKEA omdat Decathlon niet louter volumineuze artikelen verkoopt. 

Alvorens ik zal toelichten waarom dit standpunt juridisch onhoudbaar is gebleken, zal 

ik kort de achtergrond schetsen van onze wens om ons in Haarlem te vestigen. 

 

Decathlon 

Decathlon is een van oorsprong Frans familiebedrijf dat sinds 40 jaar actief is in de 

sportdetailhandel. Decathlon is wereldwijd actief in 25 landen en heeft meer dan 1000 

winkels. Decathlon werkt vanuit de missie “sport toegankelijk te maken voor 

iedereen”. Dit doet Decathlon door een ruim aanbod van 65 sporten aan te bieden 

tegen zeer betaalbare prijzen. Daarbij organiseert Decathlon rondom haar vestigingen 

voor lokale sportverenigingen en scholen regelmatig sportevenementen. Doel 

daarvan is de sportparticipatie te verhogen en mensen met zoveel mogelijk sporten in 

aanraking te laten komen. Decathlon is sinds 2000 in Nederland gevestigd en heeft 

thans 7 vestigingen in Nederland (Amsterdam ZO, Kerkrade, Best, Leeuwarden, 
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Apeldoorn, Breda en Rotterdam). Dit jaar zullen nog vestigingen open gaan in 

Arnhem, Eindhoven en Den Haag.  

 

De vestigingsstrategie van Decathlon 

Om het concept van Decathlon volledig tot zijn recht te laten komen, opent Decathlon 

zogenaamde concept-winkels op plaatsen die goed bereikbaar zijn voor de 

consument. Deze plaatsen bieden de mogelijkheid van zogenaamde ‘try&buy’ en 

bieden ook de mogelijkheid sportveldjes rondom de winkel te vestigen. Door dit 

gebruik van de winkel- en buitenruimte is vestiging in een drukbevolkt stadscentrum 

niet goed mogelijk. Recentelijk is Decathlon gestart met het bestuderen van 

vestigingen in de centra de grootste steden om optimaal te kunnen voldoen aan de 

wensen van de consument. Deze vestigingen zijn bedrijfseconomisch alleen 

verantwoord als er concept-winkels met het volledige assortiment en buitenruimtes in 

de nabijheid zijn.  

 

Vestiging in Haarlem 

Decathlon is sinds enkele jaren in gesprek met de gemeente Haarlem. Er zijn 

verschillende locaties onderzocht voor een vestiging in en om Haarlem. Na uitvoerige 

studie is het gebied rond de Oostpoort (bij de IKEA) als de meest optimale locatie 

naar voren gekomen voor een Decathlon vestiging. Decathlon kan hier een winkel 

neerzetten met een bruto vloeroppervlak van circa 5000m2 met buitenruimtes en 

parkeergelegenheid van 7000m2, in totaal 12.000m2.  

 

Decathlon heeft met ambtenaren, wethouders,  raadsleden en andere 

belanghebbenden gesproken om draagvlak voor haar ambities te verkrijgen. Daarbij 

heeft Decathlon goede contacten gelegd met belangrijke spelers in de Haarlemse 

sportwereld.  

 

In het kader van de vestiging zijn de wensen van Decathlon informeel kenbaar 

gemaakt. Bij de marktconsultatie die de gemeente in september 2015 heeft 

uitgeschreven, heeft Decathlon een ontwerp ingediend voor de Oostpoort (zie 

bijlagen). In dit ontwerp is een multifunctioneel concept geschetst met een duidelijk 

sportthema met daarbij detailhandel, gezondheidszorg (sportfysio), horeca en 

ondersteunende diensten. Decathlon heeft als officiële reactie op dit ingeleverde 

ontwerp vernomen dat er een reactie zou komen in het begin van dit jaar. Deze 

reactie is echter nog niet gekomen.  

 

Het verbaast Decathlon daarom dat in de Notitie van zienswijzen zo stellig staat dat 

een vestiging bij het gebied Oosterpoort niet mogelijk is. Bestuurlijk lijkt hier een grote 

binnenbocht genomen te zijn waarbij de belangen van Decathlon niet gemotiveerd 

meegenomen lijken te zijn bij een afweging.  

 

De onhoudbaarheid van de motivering voor afwijzing  

De motivering voor het afwijzen van de plannen van Decathlon worden in de Notitie 

van zienswijzen als volgt verwoord:  

 

Dit past echter niet binnen het aangescherpte provinciale detailhandelsbeleid en de 

eind 2015 vastgestelde provinciale verordening waarbij alleen winkels met 

volumineuze artikelen (zoals woonwinkels en een bouwmarkt) zijn toegestaan op 

bedrijfsterreinen 

 

Decathlon wil de leden van de commissie op het volgende wijzen. De provincie Zuid-

Holland heeft met een beroep op de Verordening Ruimte (VR) van de provincie 

ontheffingen voor vestigingen van Decathlon in Schiedam (Harga Noord) en Den 
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Haag (Forepark) tegengehouden. De VR staat vestigingen in perifere winkelgebieden 

alleen toe aan een gelimiteerde lijst van branches in veelal volumineuze goederen. 

Decathlon heeft tegen het besluit van de provincie Zuid-Holland een verzoek aan de 

Kroon gedaan de VR te vernietigen wegens strijd met het nationale en Unierecht en 

het algemeen belang.  

 

Op 21 november jl. heeft de Kroon beslist (Staatsblad 2015-454, zie bijlage) de VR te 

schorsen op het punt van de gelimiteerde branchering in de VR. De Kroon overwoog 

daarbij: 

 

Op basis van een eerste onderzoek is voorshands aannemelijk geworden dat het 

hierboven genoemde limitatieve karakter zich niet verdraagt met een goede 

ruimtelijke ordening en er bovendien gerede twijfel is of de vestigingsbeperkingen 

voortvloeiend uit de VR kunnen worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van 

algemeen belang en als dat zo is of de beperkingen in concrete gevallen geschikt, 

evenredig en noodzakelijk zijn. 

 

Het is zeer uitzonderlijk dat de Kroon zich in zulke duidelijke taal uitlaat over de 

mogelijke onrechtmatigheid van detailhandelsregels van lagere overheden en 

overgaat tot schorsing en tijdelijke aanpassing van deze regels.. Dit maakt evenwel 

duidelijk dat bestuursorganen terdege rekening moeten houden met deze 

kristalheldere motivering van de Kroon.  

 

Ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zal zich buigen over 

deze kwestie. 

 

De provincie Noord-Holland heeft op dit punt een gelijkluidende verordening, 

waarmee aannemelijk is dat ook besluitvorming die op grond hiervan genomen wordt 

onrechtmatig is. Overwegingen zoals verwoord in de Notitie van zienswijzen (alleen 

winkels met volumineuze artikelen zoals woonwinkels en een bouwmarkt zijn 

toegestaan) zullen door de Kroon geschorst en uiteindelijk vernietigd kunnen worden 

wegens strijd met het recht en het algemeen belang.  

 

Naar een oplossing: maatwerk voor sport en banen 

Decathlon heeft te kennen gegeven de Oosterpoort te willen ontwikkelen voor 

sportdetailhandel en voor het faciliteren van sportevenementen rondom de winkel. 

Ontwikkelingen die zullen zorgen voor een grotere sportparticipatie onder de 

Haarlemse bevolking en voor circa 80-100 banen in de winkel. Banen voor vooral 

starters op de arbeidsmarkt met een passie voor sport.  

 

De oplossing lijkt erin te liggen dat de Detailhandelsvisie ruimte gaat bieden voor 

maatwerk. Maatwerk voor vernieuwde concepten die een wezenlijke bijdrage kunnen 

leveren aan sport én banen in de Haarlemse regio en die Haarlem positief op de kaart 

kan blijven zetten als leidende winkelstad.  

 

Decathlon Breda 

In november jl. is een concept-winkel van Decathlon in Breda geopend op een nieuw 

te ontwikkelen sport-leisure omgeving. Decathlon Breda heeft de sportbeoefening in 

Breda een grote impuls gegevens door samenwerking met sportverenigingen en het 

Jeugd Sportfonds. Decathlon wil graag alle commissieleden uitnodigen om een 

bezoek te brengen aan deze winkel om de uitvoering van het concept te kunnen zien. 

Ik zal hiervoor contact opnemen met u. 
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Ten slotte 

Decathlon hoopt dat bij de besluitvorming over de vaststelling van de 

Detailhandelsvisie rekening gehouden wordt met de positieve zaken die een vestiging 

van Decathlon in het Oosterpoort gebied kan brengen aan de stad en regio Haarlem 

op het gebied van banen, sportparticipatie en de aantrekkelijkheid van Haarlem als 

leidende winkelstad in Nederland. Daarbij verwacht Decathlon dat bij de 

besluitvorming rekening gehouden wordt met de duidelijke stellingname van de Kroon 

met betrekking tot detailhandelsregels die strijdig zijn met de wet en het algemeen 

belang. 

 

Hoogachtend, 

Namens Decathlon Netherlands B.V.  

 

 

 

 

 

Rohan Uijlings 

Expansiemanager Decathlon Nederland 

 

Bijlagen:  

1. Blokkenstudie Decathlon Haarlem, d.d. 23.09.2015  

2. Bijlage Referenties Reactie Decathlon op marktconsultatie d.d. 14092015 

3. Kroonbesluit: Staatsblad 2015-454 Kroonberoep 



BLOKKENSTUDIE 
Decathlon Stationsomgeving Haarlem-Spaarnwoude 

23 september 2015 



VEERPLAS 

SPORT VERBINDT 

POORT VAN HAARLEM 

WELKOM IN HAARLEM 

TRY & BUY 

24/7 BELEVING FUNCTIE-MIX 

VISITEKAARTJE 

SPORT- & RECREATIE PARTNERS 

DE ENTREE 

RECREATIE 

ONLINE & DIGITAAL 

WERK & SPORT 

DYNAMIEK 

GEZONDHEIDSCLUSETER 

DETAILHANDEL MIX 

PIM MULLIER 

PAPENDAL: TERUG NAAR HAARLEM 

NOVA COLLEGE CIOS 

HAARLEM 

SPORTEN  

IKH 

IKEA 
TREIN & BUS 

P&R 

KNOOPPUNT 

MRA 
HOTEL / SHORT-STAY 
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PROGRAMMA 
Decathlon Haarlem 

Grondbehoefde (uitgaande van een 

gestapelde ontwikkeling) 

Circa 12.000 m² 

Oppervlakte winkel bruto m² 4.000 m² - 5.000 m² 

Aantal benodigde parkeerplaatsen Maximaal 350 parkeerplaasten 

Sportvelden m² Circa 1.000 m² 
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REFERENTIES DECATHLON 
 

BIJLAGE 

 

Reactie Decathlon op marktconsultatie Gebiedsontwikkeling Stationsomgeving Haarlem-Spaarnwoude 

 

14 september 2015 



PROJECTEN 

EVERE, BE 



PROJECTEN 

GENT, BE 



TRY & BUY 

BINNEN 



TRY & BUY 

BINNEN 



TRY & BUY 

BUITEN 



TRY & BUY 

BUITEN 



EVENTS 
SPONSOR 

WORKSHOPS 



EVENTS 



454
Besluit van 21 november 2015 tot schorsing van 
het besluit van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland van 9 juli 2014 tot vaststelling van 
de Verordening ruimte 2014, voor zover het 
artikel 2.1.4, derde lid, onderdeel a, van de 
verordening betreft, alsmede tot het treffen van 
een voorziening 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu en 
Onze Minister van Economische Zaken van 17 november 2015, nr. IENM/
BSK-2015/218966, na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties. 

Overwegingen 

Op 9 juli 2014 hebben Provinciale Staten van Zuid-Holland de Veror-
dening ruimte 2014 (hierna: VR) vastgesteld. 

Bij brief van 27 mei 2015 is door een aantal bedrijven, hierna te noemen 
Decathlon, verzocht om onderdelen van de VR voor te dragen voor 
vernietiging wegens strijd met het recht. 

Aangevoerd is onder meer dat artikel 2.1.4, derde lid, van de VR in strijd 
is met artikel 4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Tevens 
is naar voren gebracht dat deze en andere bepalingen van de VR ook in 
strijd zijn met het Unierecht, in het bijzonder met de Dienstenrichtlijn en 
artikel 49 van het Verdrag inzake de werking van de Europese Unie 
(VWEU). Gesteld is dat de vestiging van Decathlon buiten de centra niet 
toegestaan is, omdat de detailhandel in sportartikelen niet genoemd is in 
de limitatieve lijst van nieuwe detailhandel die zich wel buiten de centra 
mag vestigen. 

Artikel 4.1, eerste lid, van de Wro bepaalt dat indien provinciale 
belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk 
maken, bij of krachtens provinciale verordening regels kunnen worden 
gesteld omtrent de inhoud van – onder andere – bestemmingsplannen. 

In artikel 49 van het VWEU is de vrijheid van vestiging verankerd. 
Beperkingen van de vrijheid van vestiging zijn alleen toelaatbaar als zij 
worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang, 
waartoe ook het belang van een goede ruimtelijk ordening wordt 
begrepen. Blijkens jurisprudentie dienen de vestigingsbeperkingen echter 
wel geschikt, evenredig en noodzakelijk te zijn om de beoogde ruimtelijke 
doelstellingen te bereiken. 
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Op basis van een eerste onderzoek is voorshands aannemelijk 
geworden dat het hierboven genoemde limitatieve karakter zich niet 
verdraagt met een goede ruimtelijke ordening en er bovendien gerede 
twijfel is of de vestigingsbeperkingen voortvloeiend uit de VR kunnen 
worden gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang 
en als dat zo is of de beperkingen in concrete gevallen geschikt, evenredig 
en noodzakelijk zijn. 

Gezien het bovenstaande bestaat er aanleiding te onderzoeken of 
bepalingen van de VR op grond van strijd met het recht vernietigd dienen 
te worden. 

In afwachting van de uitkomsten van dat onderzoek is het gewenst om 
artikel 2.1.4, derde lid, onderdeel a, van de VR te schorsen en met 
toepassing van artikel 268 van de Provinciewet een voorziening te treffen 
om ongewenste gevolgen te voorkomen. 

Het schorsen enerzijds en het treffen van een voorziening anderzijds is 
bedoeld om het mogelijk te maken dat de vestiging van nieuwe detail-
handel buiten de centra wordt beoordeeld op het criterium van een goede 
ruimtelijke ordening en niet alleen afhangt van de vraag of die nieuwe 
detailhandel met name genoemd is in artikel 2.1.4, derde lid. Een 
bestemmingsplan moet ook kunnen voorzien in andere nieuwe detail-
handel dan de branches die genoemd zijn in onderdeel a van het derde lid 
van artikel 2.1.4, mits die detailhandel zich uit oogpunt van ruimtelijke 
ordening niet onderscheidt van de wel in dat onderdeel genoemde 
detailhandel. 

Besluit 

Gelet op de artikelen 261 en 268 van de Provinciewet en afdeling 10.2.3 
van de Algemene wet bestuursrecht; 

ARTIKEL I  

Het besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 9 juli 2014 tot 
vaststelling van de Verordening ruimte 2014 voor zover het artikel 2.1.4, 
derde lid, onderdeel a, betreft, te schorsen tot 1 april 2016. 

ARTIKEL II  

Voor de duur van de schorsing een voorziening te treffen, inhoudende 
dat artikel 2.1.4, derde lid, aanhef en sub a, van de Verordening ruimte 
2014 gedurende de schorsing als volgt komt te luiden: 

Lid 3 Uitzonderingen buiten de centra 
Het eerste lid is niet van toepassing op een bestemmingsplan dat 

voorziet in de volgende nieuwe detailhandel:
a. detailhandel in auto’s, boten, caravans, motoren, scooters, 

zwembaden, buitenspeelapparatuur, fitnessapparatuur, piano’s, 
surfplanken, tenten, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen, brand- 
en explosiegevaarlijke goederen en detailhandel die zich uit oogpunt van 
ruimtelijke ordening niet onderscheidt van de hiervoor genoemde 
detailhandel; 
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Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 21 november 2015 
Willem-Alexander 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp 

Uitgegeven de tweede december 2015 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
G.A. van der Steur
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