
Ingekomen email 8 april 2016 van de heer Kwint inzake Detailhandelsvisie 
 
Geachte heer van Spijk, beste Jeroen, 
  
Ik heb van Jan Appelman de aangepaste detailhandelsstructuurvisie ontvangen waarvoor dank. 
  
Ik heb ook een zienswijze ingediend vorig jaar maar beantwoording daarvan zie ik niet echt terug in 
de nota van beantwoording. Alles is algemeen gemaakt en het beantwoordt dus niet direct onze 
zienswijze. De visie is in essentie onaangepast. Er wordt een tactiek gevoerd van de zin doorduwen: 
men wacht een jaar en laat dan een stuk zien dat op kleine puntjes is aangepast. Vervolgens wordt 
dat volledig onder de radar geagendeerd waarbij behandeling van een zo’n belangrijk onderwerp 
wordt gesteld op 10 uur s’avonds volgende week donderdag. M.a.w. hoe zorg ik er voor dat ik zo min 
mogelijk mensen bij die behandeling aanwezig heb. Een zo’n belangrijk onderwerp moet apart 
geagendeerd worden en op een normaal tijdstip met genoeg ruimte voor insprekers. 
  
Inhoudelijk is de visie nog steeds hard en rigide en alles was niet past wordt bij voorbaat uitgesloten. 
Dat moet je niet willen als gemeente en zeker niet in het dynamische retaillandschap van nu. Daar 
zet je Haarlem mee op slot. Je mag best richting geven aan wat je wil maar waarom zo zwart wit? Als 
een retailer ergens wil zitten moet je juist blij zijn dat hij dat wil. Zeker het grootwinkelbedrijf is 
kritisch genoeg om goede en slechte locaties van elkaar te scheiden. Laat ze dat zelf bepalen en als ze 
een goed verhaal hebben faciliteer ze dan gewoon. Ook als het niet past binnen het huidige 
bestemmingsplan. Dit zozeer over de eerste 2 punten op pagina 3 van de samenvatting. 
  
Onduidelijk blijft waarom er een ongelijkheid wordt gecreeerd tussen hoofdwinkelstructuur en alles 
wat daar buiten ligt. Beiden zijn bestemmingsplanmatig tot stand gekomen én met instemming van 
deze gemeente. Waarom dan een verschil in behandeling? Dat zozeer tegen punt 3 maar ook punt 4. 
Wie bepaalt wat wel en niet toekomstbestendig is. Wie heeft die alomvattende kennis? Mijn mening 
is bijvoorbeeld dat Spaarneboog zeer toekomstbestendig is, het is een daverend succes, maar de 
gemeente wil het weg hebben en er woningen maken. Dan zou ik nog eerder de Cronjé als niet 
toekomstbestendig bestempelen. Maar dat laatste is een resultante van het parkeerbeleid van de 
gemeente zelf. 
  
Inzake de mogelijke gedwongen transformatie bestemmingsplanmatig: Gaat de gemeente hier dan 
ook de planschadenota van betalen? Dat zou ik de raad wel meegeven als consequentie namelijk. Dat 
gaat heel veel geld kosten. 
Wie heeft deze visie nou gemaakt? Is dat gemeente zelf want ik vind dat nergens terug namelijk? Als 
dat de gemeente is zou het dan niet een keer verstandig zijn om de voornemens en motivatie 
daartoe ook extern te laten toetsen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de bronvermelding van bijlagen 
worden die bijna niet gegeven en de bronnen zij allemaal erg oud. We leven nu in 2016 en de 
gegevens komen gemiddeld uit 2011… dat is 5 jaar verschil. Dat is een heel leven in retaillandschap. 5 
jaar geleden had niemand kunnen bedenken dat V&D er vandaag niet meer zou zijn. Voor een visie 
als deze voor een stad als Haarlem moet je de actuele situatie goed weergeven. Anders kan een raad 
zich daar ook niet gemotiveerd over uitspreken. 
  
Kort en goed is het gewoon een heel slecht stuk wat er ligt en ik hoop echt dat de raad zo verstandig 
is een externe partij met kennis van zaken hier een second opinion over te laten maken.  
  
Resumerend: al met al nog steeds een uitgesproken mening vanuit een zeer goede bedoeling.  
Met vriendelijke groet, 
mr Gideon H.M.M. Kwint MRE 
 


