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Onderwerp : Detailhandelsvisie Haarlem 2020 te optimistisch en gebaseerd op gedateerde 
cijfers 

Onze ref. : Detailhandelsvisie Haarlem 
 
 
Geachte leden van de commissie, 
 
Het bestuur van KHN Haarlem heeft kennis genomen van de voorliggende detailhandelsvisie 
2020. Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is dé organisatie voor horecaondernemers in 
Nederland, waarbij 20.600 horecabedrijven zijn aangesloten. Hiermee zijn we de grootste 
brancheorganisatie in Nederland. Onze leden vertegenwoordigen meer dan 75% van de omzet in 
de branche en meer dan 75% van de loonsom. De afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca 
Nederland vertegenwoordigt 240 aangesloten leden. Al jaren wordt er structureel overleg gevoerd 
en zijn met vele belanghebbende partijen goede contacten tot stand gekomen. 
 
In de nu voorliggende detailhandelsvisie worden voorstellen gedaan om Haarlem bruisend te 
houden in de komende jaren. KHN Haarlem ondersteunt de gedachte om Haarlem te behouden 
als beste winkelstad van Nederland en juicht het toe dat de gemeente Haarlem hiervoor beleid wil 
vaststellen. Over het stuk het wij de volgende opmerkingen: 
 

 Het is van cruciaal belang dat vraag en aanbod in balans blijven, de koopkracht daalt al 
jaren, er zijn steeds meer online bestedingen. In de laatste vijf jaren zijn deze 
ontwikkelingen enorm geweest en laat nou juist van deze 5 afgelopen jaren geen cijfers 
(90% van de cijfers komt uit 2010, 2011 en 2012) beschikbaar te zijn in het stuk. Actuele 
cijfers en recent onderzoek zijn van essentieel belang als grondslag voor conclusies en 
toekomstplannen. In het in 2013 overeengekomen ‘convenant binnenstad’ staat:  
“Tot slot worden de ontwikkelingen in de binnenstad gemonitord zodat er een duidelijk 
beeld is van het ondernemersklimaat en er goed kan worden gestuurd op groei. 
Onderzoek te doen naar de noodzaak van de nieuwe winkelruimte en te motiveren 
waarom het lege winkels aanvaardbaar acht.” 
KHN Haarlem ziet er voor het overgrote deel cijfers van 4, 5 en 6 jaren oud, wat is er met 
de afspraak uit het ‘convenant binnenstad’ gebeurd? 
In het stuk wordt gesproken over een recent koopstroomonderzoek, wat is recent, uit welk 
jaartal komt dit onderzoek? 
Nog een voorbeeld van de gedateerde cijfers in het stuk, er wordt het volgende 
geschreven:  
“Het inwonertal van Nederland zal tot 2025 blijven toenemen van 16,7 naar ruim 17 
miljoen.” 
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U heeft onlangs in de krant kunnen lezen dat Nederland in 2016 de 17 miljoenste 
bewoner al heeft kunnen verwelkomen. 
KHN Haarlem vindt dat het stuk, zoals nu, gebaseerd op die gedateerde cijfers niet kan 
worden aangenomen. 

 Gezien de toename van leegstand en het veranderende winkelklimaat is stabilisatie of 
juist krimp van het aanbod m2 winkel- en horeca-aanbod wenselijk. In heel Nederland 
wordt hier over gesproken, Haarlem mag in deze geen oogkleppen opzetten. Ons is uit 
het stuk niet duidelijk geworden wat voor ontwikkeling de visie laat zien, krimp, stabilisatie 
of groei en waarop is die dan gebaseerd. Goede vergelijkbare en overzichtelijke cijfers 
ontbreken in het stuk. 

 De gemeente stelt voor om veel meer horeca toe te staan in mengformules, zelfs tot 30% 
van de totale vloeroppervlakte per winkel. KHN Haarlem benadrukt te zeggen dat de 
groei in (ondersteunende) horeca geen oplossing is om de leegstand in de detailhandel 
op te lossen. KHN Haarlem is zich er van bewust dat inspelen op de wensen en behoefte 
van de consument erg belangrijk is, maar dit dient wel gefundeerd en met zorg te 
gebeuren. (Veel) meer horeca zal ook in het aanbod van horecadiensten een overaanbod 
creëren en voor verschraling en uitholling zorgen, uiteindelijk uit zich dat in een lagere 
kwaliteit horeca, iets wat Haarlem nou net niet kan gebruiken. 
KHN Haarlem ziet dat gemeenten 20% als uitgangspunt nemen voor het maximum 
vloeroppervlakte aan m2 horeca binnen retail en verzoekt de gemeente Haarlem ook dit 
maximum te gebruiken. 

 In het stuk wordt wel gesproken over de vanuit de overheid bepaalde regionale 
afstemming, maar de daadwerkelijke afstemming in de regio (Heemstede, Bloemendaal, 

Haarlemmerliede, Velsen, Zandvoort etc.) is niet gebeurd. Onlangs stelden de gemeente 
Beverwijk, Heemskerk en Velsen een gezamenlijke detailhandelsvisie IJmond op, de 
gemeente Haarlem zou hier gevolg aan moeten nemen en de regionale afstemming 
alsnog op te pakken. 

 Het belang van goede bereikbaarheid wordt beschreven in het stuk, KHN Haarlem 
onderschrijft dit en het is dan ook van groot belang dat geen parkeerplaatsen worden 
opgeheven voordat er binnen beperkte afstand nieuwe zijn gerealiseerd. Wij verzoeken u 
dit aan te passen in het stuk. 

 In het stuk wordt voorgesteld om nieuwe winkelconcepten via bestemmingsplannen en 
maatwerkoplossingen in de regelgeving te faciliteren. Wij vinden ongelimiteerde 
uitbreiding van horeca een slecht idee, de redenen hiervoor noemden wij al eerder. Wij 
stellen voor dat de gemeente functies binnen bestemmingsplannen flexibiliseert, met het 
uitdrukkelijke voorbehoud dat er maxima m2 worden gehanteerd binnen de verschillende 
horeca categorieën. Voorbeelden van het instellen van horecacategorieën: 
1. Alcoholvrij (daghoreca, cafetaria) 
2. Maaltijdverstrekkende bedrijven (waar hoofdzakelijk maaltijden worden geserveerd) 
3. Drankverstrekkende bedrijven (waar hoofdzakelijk dranken worden geserveerd) 
4. Uitgaansbedrijven (met name gericht op uitgaan, dansen en amusement) 
Op deze wijze blijft de verhouding tussen aanbod en vraag steeds in verband en kan er 
toch flexibel worden omgegaan met trends in de markt en initiatieven vanuit het 
bedrijfsleven. De gemeente Heemskerk is een prachtig voorbeeld van hoe dit systeem 
werkt. 

 Naast de eis van maximaal 20% m2 t.o.v. de totaaloppervlakte retail aan ondersteunende 
horeca missen wij aanvullende regels, die ervoor zorgen dat de ondersteunende horeca 
ook daadwerkelijk ondersteunend blijft: 
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- Horeca dient altijd door de hoofdingang van de winkel te worden betreden  
- Horeca is niet geopend buiten winkelopeningstijden 
- Geen alcoholverkoop 
- Geen terras (indien toch terras, dan telt terras mee in de 20% regel) 
- Bij meer dan 35 m2 ondersteunende horeca (evt. inclusief terras) zijn eigen toiletten 

verplicht 

 In hoeverre is cijfermatig onderzocht dat voor Schalkwijk de nieuwe functies woningen, 
een bioscoop, horeca en terrassen kunnen worden uitgebreid? Ook wordt nieuwe 
winkelruimte mogelijk gemaakt, indien nieuwe winkelruimte wordt mogelijk gemaakt, waar 
wordt dan elders dan gecompenseerd? 

 De versterking markten (ambulante handel) zou met name gerealiseerd kunnen door 
marktkramen een samenspel te laten zijn met de aanwezige horeca, terrassen en 
winkels. Verbiedt het parkeren van busjes en transporters van waaruit geen verkoop 
plaats vindt, richt de verkoop vanuit marktkramen naar horeca, terrassen en winkels en 
laat de kramen niet met de ‘rug’ wijzen naar horeca, terrassen en winkels. Probeer 
standplaatsvergunningen te sturen door hun aanbod een aanvulling te laten zijn op de 
reeds gevestigde horeca, terrassen en winkels in plaats van dat er meer van hetzelfde 
verkocht wordt. 

 In sommige gevallen zou de gemeente moeten investeren in krimp (en dus kwaliteit) 
zoals zij dat in het verleden heeft gedaan in groei. Clustering en samenbrengen van 
horeca, terrassen en winkels zorgt voor bruisende kernen. Dit is geen kwestie van 
marktwerking, maar sturing geven vanuit een groter geheel voor behoud van kwaliteit en 
verscheidenheid in bruisend Haarlem, de beste winkelstad van Nederland. 

 
Geachte raadsleden, wij hopen u een duidelijk beeld te hebben gegeven vanuit de positie van de 
horecaondernemer die aankijkt tegen de stad Haarlem en vertrouwt erop dat u onze 
aanbevelingen serieus neemt en opneemt in uw stuk. Het stuk is nog lang niet klaar voor een 
besluit, dient actueler onderbouwd te zijn en een realistisch beeld te scheppen voor behoud van 
een kwalitatief hoogstaand en bruisend Haarlem. 
 
Voor vragen en/of een aanvullende toelichting zijn wij gaarne bereid een afspraak met een te 
maken. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van KHN Haarlem, Koninklijke Horeca Nederland 
 
 
 
Falco Bloemendal 
voorzitter 
 


