Regionale Adviescommissie Detailhandel
Noord-Holland Zuid

Jaarverslag 2010

1. Inleiding
Sinds 2010 worden grootschalige detailhandelsontwikkelingen in de Provincie Noord-Holland
meer regionaal op elkaar afgestemd. Er zijn op 25 mei 2010 twee Regionale Adviescommissies Detailhandel ingesteld, één voor het noordelijke (RAC NHN) en één voor het
zuidelijke grondgebied (RAC NHZ) 1. Met de inwerkingtreding van de Provinciale Ruimtelijke
Verordening Structuurvisie op 1 november 2010 dienen gemeenten grootschalige
detailhandelsontwikkelingen regionaal af te stemmen door advies te vragen aan de
betreffende Regionale Adviescommissie. De Provinciale Verordening verwijst daarbij naar
het Detailhandels- en leisurebeleid Noord-Holland.
De nota Detailhandels- en leisurebeleid Noord-Holland, vastgesteld in Provinciale Staten op
9 februari 2009, bevat het beleidskader met ambities, beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor de detailhandelsstructuur, alsmede een toelichting op de instrumenten om dit
beleid uit te voeren. De regionale adviescommissies toetsen ten minste aan het Detailhandels- en leisurebeleid Noord-Holland, de Structuurvisie Noord-Holland 2040, de Provinciale
Ruimtelijke Verordening Structuurvisie, en (indien aanwezig) het regionale beleid voor
detailhandel. De Regionale Adviescommissies brengen gevraagd en ongevraagd advies uit
aan Gedeputeerde Staten.

2. Taakinvulling
Als een bestemmingsplan grootschalige detailhandel met een regionale impact mogelijk
maakt, moet toegelicht worden of advies van een RAC is ingewonnen en hoe dit advies
luidde.
Een plan heeft (boven)regionale impact als het plan een detailhandelsvoorziening mogelijk
maakt die:
− groter is dan 1.500 m2 verkoop vloeroppervlak en gelegen is buiten bestaande
winkelcentra; of
− groter is dan 5.000 m2 verkoop vloeroppervlak en gelegen is binnen een bestaand
winkelcentrum.
Het is de bedoeling dat de verschillende regio’s ieder een eigen detailhandelsbeleid
opstellen, binnen de kaders van het provinciale detailhandelsbeleid. De RAC zal het
regionale beleid in toepasselijke gevallen als toetsingskader gebruiken. De bestaande
beleidskaders, zoals van de Stadsregio Amsterdam, worden door de RAC in acht genomen.
Verder adviseert de RAC over wijzigingen van het Detailhandels- en leisurebeleid Noord1

Dit gebied omdat de gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,
Weesp, Wijdemeren, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel,
Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Haarlem, Haarlemmerliede C.A,
Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort.
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Holland, wijzigingen van het regionale beleid voor detailhandel en wijzigingen van
gemeentelijk beleid voor detailhandel.
Hieronder is de route uitgewerkt die het advies van de RAC volgt:
• Burgemeester en wethouders van een gemeente die een bestemmingsplan,
beheersverordening, projectbesluit, uitwerkings‐ of wijzigingsplan voorbereiden
verzoeken de Regionale Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland die bevoegd is
voor die betreffende gemeente om advies;
• Dit adviesverzoek wordt ingediend voorafgaand aan het vooroverleg als bedoeld in artikel
3.1.1 respectievelijk 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening;
• Het adviesverzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij het secretariaat van
de betrokken RAC;
• Een RAC brengt binnen acht weken na ontvangst van het adviesverzoek schriftelijk
advies uit aan gedeputeerde staten en aan burgemeester en wethouders van de
betreffende gemeente;
• De RAC geeft aan op welke wijze zij tot haar advies is gekomen.
Als een adviesverzoek afkomstig is uit een van de gemeente in de Stadsregio Amsterdam is
de route van het advies anders. De RCW wordt in een dergelijk geval beschouwd als een
subcommissie. Hieronder is deze route uitgewerkt:
• De betrokken gemeente dient het adviesverzoek in bij de Stadsregio Amsterdam, op de
wijze zoals dit in de nota “selectieve dynamiek, regionaal detailhandelsbeleid 2006 2010” is vastgelegd;
• De Regionale Commissie Winkelplanning brengt advies uit aan het Dagelijks Bestuur
van de Stadsregio;
• Nadat het Dagelijks Bestuur het advies heeft vastgesteld, wordt dit aan de RAC
voorgelegd;
• Het moment van ontvangst bepaalt de start van de termijn van vier weken, waarin de
RAC het advies beoordeelt, eventueel aanvult en vervolgens aan GS stuurt evenals naar
de betrokken gemeente.

3. Besproken onderwerpen
De voltallige RAC NHZ kwam in het startjaar 2010 twee keer bijeen, te weten op 26 april en
7 december. De eerste vergadering stond in het teken van organisatorische zaken rond de
start van de commissie. In de tweede vergadering werd gesproken over de stand van zaken
rond het koopstromenonderzoek van de Provincie Zuid-Holland, waarbij het merendeel van
de Noord-Hollandse gemeenten en/of regio’s zich aansluiten. De stand van zaken van de
regionale beleidsvisies over detailhandel werd toegelicht.
Verder werd een opzet voor het toetsingskader besproken, waarmee initiatieven op het
gebied van detailhandel beoordeeld kunnen worden in het licht van het provinciale
detailhandelsbeleid.
Als laatste werd de wijziging van de Winkeltijdenwet toegelicht, specifiek op het onderdeel
over openstelling van winkels op zondagen (toeristisch regime).
De agendacommissie vergaderde in 2010 vier keer.

4. Resultaten
In 2010 waren de gevolgen van de economische crisis goed merkbaar bij het aantal advieswaardige ontwikkelingen. De RAC NHZ heeft in 2010 dan ook geen adviezen uitgebracht.
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Pas in het laatste kwartaal was er sprake van een tweetal initiatieven waarover de RAC NHZ
kon adviseren. Deze initiatieven waren gesitueerd in Amsterdam en Zaanstad, het gebied
van de Stadsregio Amsterdam. De Regionale Commissie Winkelplanning van de Stadsregio
Amsterdam bracht hier in eerste instantie advies over uit. De doorlooptijd is in een dergelijk
geval langer dan bij een advies dat de RAC NHZ zelf in eerste instantie uitbrengt. Om die
reden kon niet eerder dan 2011 over deze ontwikkelingen worden geadviseerd.

5. Samenstelling van de RAC NHZ
De volgende partijen kunnen leden aanwijzen voor de RAC:
− gemeenten;
− werkgeversorganisaties;
− werknemersorganisaties;
− consumentenorganisaties;
− Kamers van Koophandel.
De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen zitting in de RAC noch stemrecht. De voorzitter
mag ook geen bestuurlijke functie vervullen. Om praktische redenen is er voor gekozen dat
de plaatsvervangend voorzitter wel uit het midden van de RAC komt.
Medio 2010 startte de RAC de wervingsprocedure voor een onafhankelijk voorzitter. Naar
verwachting zal deze in 2011 worden aangesteld. In de vergadering van 7 december besloot
de RAC dat de agendacommissie een voorstel doet voor de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter. In 2011 zal deze functie worden ingevuld.

6. Leden
De RAC NHZ bestond in 2010 uit de volgende leden:
− Voorzitter: vacature;
− Secretaris dhr. M.L. van den Oever, Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening;
− Mw. D. van Loenen, Stadsregio Amsterdam;
− Dhr. J. Appelman, gemeente Haarlem;
− Dhr. C. van Gijn, HBD;
− Mw. S. Zorge, gemeente Amstelveen;
− Dhr. C.J. Dippel, gemeente Amsterdam;
− Dhr. M. Driessen, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;
− Dhr. P. Wakkee, gemeente Haarlemmermeer;
− Mw. P. Laan-Olij, gemeente Purmerend;
− Dhr. J. Nijman, gemeente Zaanstad;
− Dhr. L. Meijs, regio Gooi en Vechtstreek;
− Dhr. M. Haeser, regio IJmond;
− Dhr. G. Kooiman, Kamer van Koophandel Amsterdam
(plaatsvervanger dhr. D. Hulsebosch);
− Dhr. M.A. de Boer, Kamer van Koophandel Noord-West Holland;
− Mw. M. Baars-Wielandt, Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland;
− Dhr. F. Nagtzaam, MKB Noord-Holland;
− Werkgeversorganisaties: twee vacatures;
− Dhr. R.E. van Kesteren, CNV;
− Consumentenorganisaties: vacature.

7. Wijzigingen
In 2010 deden zich geen wijzigingen in de samenstelling van de commissie voor.
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8. Begroting
De Provincie Noord-Holland besteedde de werkzaamheden voor het secretariaat van de
RAC NHZ uit aan de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. De werkzaamheden omvatten
onder meer de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen van de agendacommissie
en de voltallige commissie; het voorbereiden en opstellen van adviezen over regionale
detailhandelsontwikkelingen in het werkingsgebied van de RAC NHZ; zorgen voor
afstemming tussen betrokken partijen; het voeren van correspondentie; het opstellen van
oplegnotities; het opstellen van het jaarverslag en de begroting.
De hiermee gemoeide kosten bedroegen in de periode van 1 september tot en met 31
december 2010 € 8.317,-.
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