
 

B&W-besluit: 

 

1. Het college stemt in met de projectopdracht Locatiebeleid 

2. Communicatieparagraaf: De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit 

besluit. 

3. De commissie SO en SB ontvangen het besluit van het college ter informatie. 
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Onderwerp 
Projectopdracht locatiebeleid 

B & W-vergadering van  7 februari 2006 

 

Bestuurlijke context 
Het Rijk heeft in de nota Ruimte het huidige stringente ABC-locatiebeleid en het PDV/GDV-beleid 

losgelaten en gedecentraliseerd naar de provincies. Provincie Noord-Holland heeft in reactie daarop een 

nieuw provinciaal locatiebeleid geformuleerd. Het nieuwe provinciale locatiebeleid gaat uit van een 

typologie van vestigingsmilieus die gebaseerd is op de relatie tussen de vestiging van activiteiten en 

anderzijds de eigenschappen van het vestigingsmilieu (zie bijlage B en C). Er worden geen 

parkeernormen meer voorgeschreven, wel dient in gemeentelijke planologische besluiten 

(bestemmingsplan en art. 19 aanvragen) inzichtelijk gemaakt te worden wat de gevolgen zijn voor de 

bereikbaarheid en hoe en waar parkeren plaats kan vinden.  

 

Het is aan gemeenten om aan de kaders verdere invulling te geven. De verschillende vragen die vanuit 

de markt komen, vragen ook dat Haarlem een duidelijke koers vaart. Rijk en provincie gaan uit van 

‘maatwerk’.  

 

Doel van deze projectopdracht is te bepalen in hoeverre het provinciaal locatiebeleid een handvat biedt 

voor een nieuw Haarlems locatiebeleid. In het projectvoorstel wordt voorgesteld om aan de hand van 

drie stappen te onderzoeken of een nieuw integraal Haarlems locatiebeleid moet worden geformuleerd. 

Uiteindelijke doelstelling is te bepalen of een nieuw Haarlems locatiebeleid ondersteunend kan zijn voor 

(on)gewenste ontwikkelingen in Haarlem. 

 



 

P R O J E C T O P D R A C H T   N O T A  L O C A T I E B E L E I D 

 

Aanleiding 

 

In Nederland functioneert sinds enige tijd een locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen (ABC-

locatiebeleid) en het locatiebeleid voor Perifere en Grootschalige detailhandelsvestigingen (PDV/GDV-

beleid)
1
. Dit beleid bepaalde welk type bedrijf/voorziening zich waar mocht vestigen en hanteerde 

daarvoor strenge parkeernormen.  

 

In Haarlem zijn het ABC-locatiebeleid en PDV/GDV-beleid verankerd in een aantal kaderstellende 

nota's. Ruimtelijk is het beleid vertaald in het Structuurplan. De Detailhandelsnota (en aanvullende 

onderzoeken) is kaderstellend voor het beleid rond het GDV/PDV beleid. De Kantorennota is 

kaderstellend voor het kantorenbeleid. Het aan het ABC-locatiebeleid gekoppelde stringente 

parkeerbeleid is verankerd in de bouwverordening.  

 

Het Rijk (nota Ruimte januari 2005) heeft het ABC-locatiebeleid (met het bijbehorende stringente 

parkeerbeleid) en het PDV/GDV-beleid losgelaten en gedecentraliseerd naar de provincies en 

kaderwetgebieden. Provincie Noord-Holland heeft in reactie daarop een nieuw locatiebeleid (Een goede 

plek voor ieder bedrijf, april 2005) geformuleerd. Het nieuwe locatiebeleid gaat uit van een typologie 

van vestigingsmilieus die gebaseerd is op de relatie tussen de vestiging van activiteiten en anderzijds de 

eigenschappen van het vestigingsmilieu (zie bijlage I en II). Er worden geen parkeernormen meer 

voorgeschreven, wel dient in gemeentelijke planologische besluiten (bestemmingsplan en art. 19 

aanvragen) inzichtelijk gemaakt te worden wat de gevolgen zijn voor de bereikbaarheid en hoe en waar 

parkeren plaats kan vinden.  

 

De VNG heeft naar aanleiding hiervan ook de modelbouwverordening aangepast. Wat betreft 

parkeernormen wordt daarin verwezen naar nieuwe CROW-richtlijnen (ASVV 2004). 

 

Het is aan gemeenten en regio’s om aan de kaders verder invulling te geven. De ROA heeft regionaal 

beleid in deze in voorbereiding. De verschillende vragen die vanuit de markt komen vragen ook dat 

Haarlem een duidelijke koers vaart. Rijk en provincie gaan uit van ‘maatwerk’. Dit maatwerk mag 

echter geen willekeur inhouden of onberedeneerde overgave aan de eisen van marktpartijen. 

 

Doel van deze projectopdracht is te bepalen in hoeverre het provinciaal locatiebeleid een handvat biedt 

voor een nieuw Haarlems locatiebeleid. Voorgesteld wordt om aan de hand van drie stappen te 

onderzoeken of een nieuw integraal Haarlems locatiebeleid moet worden geformuleerd. Uiteindelijke 

doelstelling is te bepalen of een nieuw Haarlems locatiebeleid ondersteunend kan zijn voor 

(on)gewenste ontwikkelingen in Haarlem. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Perifere detailhandel is detailhandel in volumineuze goederen met een specifiek assortiment (auto's, 

boten, caravans, bouwmarkten, tuincentra en woninginrichtingzaken).  In de detailhandelsnota is 

bepaald dat perifere detailhandel in principe niet is toegestaan op bedrijventerreinen. Voor 

binnenstedelijke bedrijventerreinen ligt dit genuanceerder dan  bij de Waarderpolder. Wel geldt een 

vrijstelling voor bedrijfsauto's, boten en caravans. Voor de Waarderpolder geldt ook een vrijstelling 

voor het woonwarenhuis IKEA en is in het bestemmingsplan één bouwmarkt opgenomen   

Voor grootschalige detailhandel gelden eisen van ten aanzien van het minimale aantal vierkante meters 

verkoopvloeroppervlak. In de detailhandelsnota is een aantal specifieke locaties voor Grootschalige 

Detailhandel aangewezen: Raaks, Delftplein, Peltenburg stadsdeelhart Schalkwijk, 2e fase Spaarneboog 

en Spaarndamseweg en stadion. Deze locaties zijn overgenomen in het structuurplan. 
 



 

Projectopdracht 

 

Doelstelling 

Te bepalen in hoeverre kan een nieuw locatiebeleid ondersteunend zijn 

voor (on)gewenste ontwikkelingen in Haarlem. 

 

De opdracht wordt onderzocht in drie stappen: 

1. Het Haarlemse Structuurplan, met daarin verwekte ABC-locatiebeleid en het PDV/GDV-beleid, te 

toetsen aan het nieuwe provinciale locatiebeleid.  

2. Wat wil Haarlem met nieuwe (on)gewenste locaties voor ontwikkeling; 

3. Op basis van stap 1 en 2 een nieuw integraal Haarlemse locatiebeleid te formuleren  

 

Vertaald naar de probleemstelling, staan de volgende vragen centraal  

1. Hoe heeft het ABC-locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen en het PDV/GDV-beleid 

gefunctioneerd? Welke knelpunten (t.a.v. parkeernormen, bereikbaarheidsprofielen) hebben zich 

voorgedaan bij planvorming en geven die aanleiding tot wijziging van het ABC-locatiebeleid voor 

bedrijven en voorzieningen?  

2. In hoeverre kan het locatiebeleid ondersteunend zijn voor (on)gewenste ontwikkelingen in Haarlem. 

Deze vraag kan beantwoord worden aan de hand van drie stappen: 

Stap 1: 

- Projecteer de door provincie Noord-Holland gebruikte typologie van vestigingsmilieus op het 

structuurplan van Haarlem en dan specifiek op de aangeduide knooppunten/verandergebieden  

- Leidt de gebruikte typologie van vestigingmilieus tot nieuwe (on)gewenste knooppunten en/of 

verandergebieden?  

- Andersom, stroken de door Haarlem gewenste ontwikkelingen met de nieuwe typologie van 

vestigingsmilieus? 

- Is het voorgestelde provinciale kader voor wat betreft parkeren hanteerbaar? 

Stap 2: 

- Zijn de nieuwe knooppunten/verandergebieden wenselijk of niet wenselijk en waarom?  

- Welke koers vaart onze omgeving, met name ROA en gemeenten in de regio's Zuid-

Kennemerland en IJmond? 

Stap 3: 

- Formulier op basis van stap 1 en 2 een aangepast integraal Haarlems locatiebeleid met name ten 

aanzien van nieuwe (on)gewenste ontwikkelingen en parkeernormen.  

- Op welk moment moeten bestaande kaders (Structuurplan, Kantorennota, Detailhandelsnota) 

aangepast? 

- Wat betekent een aanpassing van het Haarlemse locatiebeleid voor de uitvoeringsinstrumenten 

(bouwverordening, bestemmingsplanvoorschriften, andere voorschriften)?  

 

Het te formuleren locatiebeleid zal zich vervolgens toespitsen op de in het structuurplan benoemde 

knooppunten en verandergebieden (kernprogramma Structuurplan), en waar grootschalige 

ontwikkelingen in Haarlem vooral voorzien zijn. Naar verwachting zijn geen grote wijzigingen in het 

bestaande kader voor deze ontwikkellocaties nodig, omdat het Structuurplan reeds is gebaseerd op een 

analyse van de bereikbaarheid, zoals het Rijks- en provinciaal beleid nu voorstaat. 

Overwegingen bij vaststelling van parkeernormen zijn enerzijds het milieubeleid en het daarmee 

samenhangende mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem, anderzijds de noodzaak de leefbaarheid 

van Haarlem te bevorderen, o.a. door het voorkomen van parkeeroverlast. 

 

Relevant beleid 

 

- nota Ruimte; ministerie VROM, januari 2005 

- Een goede plek voor ieder bedrijf; provincie Noord-Holland, april 2005 

- Locaties binnen bereik, ROA, oktober 2005 

- Structuurplan Haarlem, mei 2005 

- Haarlem Verkeer- en Vervoersplan (2003) 

Nadere invulling 



- Nota Luchtkwaliteit 

- Detailhandelsnota (2002) en aanvullende onderzoeken 

- Kantorennota (1999) 

 

 

Ambtelijke organisatie 

Afdeling beleid, RCP (opdrachtnemer):  150 uur  

Afdeling beleid, WEM:    50 uur 

Afdeling Verkeer en Vervoer:   50 uur 

Afdeling Milieu    50 uur 

Mede betrokken: SO, afdeling strategie:  50 uur. 

 

Kosten 

De noodzakelijke uren voor het maken van de nota worden verwerkt in de werkplannen 2006 

Kosten drukwerk: ± 2000 Euro te financieren uit sectorbudget, product 31. 

 

Bestuurlijk betrokken: 

Verantwoordelijk wethouder: Mimi Rietdijk 

Tevens betrokken: Maarten Divendal en Berny Martini 

 

Tijd 

Fase 1: inventarisatie beschikbare informatie en beleid en beantwoording vraag 1. 

Fase 2: beantwoording vraag 2 stap 1. Resultaat van stap 1 is onder meer een vlekkenkaart met 

plekken waar nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling ontstaan als gevolg van het provinciaal 

locatiebeleid en plekken waar Haarlem ontwikkelingen wenst die niet passen in het provinciaal 

locatiebeleid. 

Fase 2: uitvoering stap 2. Daarbij vindt consultatie met bedrijfsleven plaats middels het Overleg 

Bedrijfsleven en consultatie van het college van B&W in vorm van thema college;  

Fase 3: uitvoering stap 3 

Fase 4: concept locatiebeleid in het college van B&W 

Fase 5: formele inspraak (zes weken). Participatie van het bedrijfsleven vindt plaats middels het Overleg 

Bedrijfsleven. 

Fase 6: definitief locatiebeleid in het college van B&W, behandeling in commissies SO en SB en 

vastgesteld door Gemeenteraad 

Fase 7: implementatie nieuw locatiebeleid 

 

Het nieuwe Locatiebeleid Haarlem wordt onmiddellijk na het reces van 2006 door de Gemeenteraad 

vastgesteld. 

 

Uitvoering 



Bijlage I 

 

Typologie van vestigingmilieus volgens nieuw provinciaal beleid 

 

A1 Internationale toplocatie 

A1b Nationale/Regionale toplocatie (Haarlem-Centrum) 

A2 Binnenstedelijke centra 

 

B1b Industrieel erfgoed 

B2a Bedrijvenpark 

B2b Modern gemengd vestigingsmilieu  

B3a Zware industrie 

B3b Kade en havengebonden 

B4a  Transport en distributie 

B4b Agribusiness 

 

Locatiebeleid is niet van toepassing op kleinschalige ontwikkelingen: 

 Bedrijven die lokaal opereren bedrijventerreinen met een totaal ruimtebeslag van niet meer dan 5 ha 

voor kleinschalige bedrijven en /of bedrijven in de milieucategorie 1 tot en met 3; 

 bedrijven die lokaal opereren, dat wil zeggen deze qua afzetmarkt en/of arbeidsmarkt voornamelijk 

op kernen in de directe omgeving zijn georiënteerd. Een kleinschalig bedrijf kan een 

kantoorgedeelte als onderdeel van het bedrijf hebben tot 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak, 

met een maximum van 2000 m2; 

 solitaire kantoren van maximaal 750 m2; 

 detailhandelsvestigingen, anders dan volumineuze artikelen, buiten een bestaand of 

gepland winkelgebied van maximaal 1500 m2 bruto verkoopvloeroppervlak; 

 voorzieningen met publieksfuncties van maximaal 500 bezoekers per dag; 

 toeristisch-recreatieve functies met maximaal 1000 bezoekers per dag of maximaal 100.000 

bezoekers per jaar of maximaal 1000 zitplaatsen;  

 onderwijsinstellingen met maximaal 1000 leerlingen; 

 zorgcentra met maximaal 250 bedden/plaatsen. 



Bijlage II 

 

Relatie locatietype-activiteit 

 

Relatie locatietype-activiteit 

Locatietype A1a A1b A2 B1a B1b B2a B2b B3a B3b B4a B4b 

 

Activiteit:            

Wonen X X X - O - - - - - - 

Kantorenmet 

baliefunctie 
- X X O - - - - - - - 

Kantorenzonder 

baliefunctie 
X X X O O O O - - - - 

Openbare gebouwen X X X - - - - - - - - 

Lichte industrie - - X - X X X - - O O 

Detailhandel X X X - O - - - - - - 

Grootschaligedetailhan

del 
- O X X - - - - - - - 

Volumineuzedetailhand

el 
- - X X - O O - - - - 

Onderwijs - X X O - - - - - - - 

Zorgvoorzieningen - - X O - - - - - - - 

Recreatieve 

voorzieningen 
- O X X X - - - - - - 

Horeca / Vermaak / 

Cultuur  
X X X O X - - - - - - 

Hoogwaardige 

kleinschalige 

bedrijvigheid 

- - X - X X - - - - - 

Bouw - - - - - - X X - - - 

Groothandel - - - - - - X - - X O 

(zware) Industrie - - - - - - - X X - - 

Transport  - - - - - - - - X X O 

Overslag - - - - - - - - X X - 

Distributie - - - - - - - - - X - 

Logistiek gerelateerde 

productie 
- - - - - - - - - X - 

Landbouw gerelateerde 

activiteiten  
- - - - - - - - - - X 

 

verklaring 

 

X toegestane activiteiten 

O onder voorwaarden (soms) toegestane activiteiten 

- niet toegestane activiteiten  
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