
 
 

 

 Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2016; 
 
met inachtneming van amendement C; 
 
 

b e s l u i t: 

 
 
De notitie “Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken & verbinden” vast te stellen en 
hiermee in te zetten op de volgende beleidsdoelstellingen: 
 

Economische structuur en ondernemersklimaat 
- We gaan actief nieuws plaatsen op de ondernemers website. Het onderhoud van de website 

is aan de ondernemers. Contact en samenwerking tussen ondernemers wordt zo 

gestimuleerd. 

- We gaan het Ondernemersloket door ontwikkelen. Er zal worden onderzocht hoe het 

ondernemersloket bemenst gaat worden. Vooralsnog is het eerstelijns aanspreekpunt 

afdeling Dienstverlening, tweedelijns aanspreekpunt is de beleidsmedewerker Economische 

Zaken.  

- We gaan in afstemming met het team RO onderzoeken hoe we bedrijven met een lage 

ruimtelijke impact kunnen inpassen in woon/winkelgebieden.  

- We gaan met Stichting Rijk onderzoeken of de gemeente een interne inkoopgids van 

plaatselijke ondernemers kan opstellen.  

Hoogwaardig woon- en leefklimaat 

- We zetten Project Winkelstraten door (zie hieronder bij ‘Detailhandel en Horeca’). 
- We monitoren de balans tussen toerisme en wonen. 

- We vertegenwoordigen het Bloemendaalse (economische) belang binnen regionale 

samenwerkingsverbanden. 

Detailhandel & horeca 
- We gaan in gesprek met lokale winkeliers in Overveen en Bennebroek om de 

winkeliersverenigingen nieuw leven in te blazen. 

- We gaan onderzoeken of we ondernemers meer flexibiliteit kunnen bieden, bijvoorbeeld 

door breder te bestemmen of het wijzigen van (bedrijfsmatige)functies te vereenvoudigen. 

- We zetten de subsidie voor activiteiten in winkelgebieden voort (zoals Sinterklaas en 

Koningsdag).  

- We zullen niet meewerken aan schaalvergroting en verdere versnippering van 

voorzieningen. 
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- Project Winkelstraten uitvoeren waarbij de aantrekkelijkheid en profilering van de 

winkelgebieden voor bewoners en bezoekers centraal staat.  

- We houden vast aan bedrijfsmatige en detailhandel bestemmingen in kernwinkelgebieden.  

- We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving, mits er draagvlak is.  

- In 2017 gaan we het standplaatsenbeleid actualiseren. 

 
Recreatie en toerisme 
- We gaan de vindbaarheid van winkelgebieden en recreatieve voorzieningen verbeteren, 

zowel digitaal als in de openbare ruimte. 

- We gaan het tweede jaarrondpaviljoen mogelijk maken. 

- We zetten ons in voor een hotel op de kop van de Zeeweg. 

- We sluiten aan op het wandelnetwerk. 

- We gaan de gemeente profileren als een aantrekkelijk gebied voor fietsers en wandelaars, 

met een mooi aanbod qua horeca en winkels. Promotie kan bijvoorbeeld lopen via Haarlem 

Marketing. 

Andere beleidsvelden en samenwerking 
- We zoeken zoveel mogelijk afstemming en samenwerking tussen diverse gemeentelijke 

afdelingen, om op die wijze zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen en eenduidig te zijn 

richting ondernemers.  

- We zoeken de samenwerking met Heemstede op gezamenlijk de positie binnen de regio te 

versterken. 

 
De notitie “Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken & verbinden” als volgt te wijzigen: 

 Pagina 11: Tabel 2.1 onder Bennebroek / Benzinestations: 2 in plaats van 4. 

 Pagina 19: Tabel 3.2 onder bedreigingen: Kwantitatieve groei toerisme in plaats van 

Groei vrijetijdstoerisme. 

 Pagina 29: Eerste alinea, na “wel worden gewijzigd”, de toevoeging: “Ook is het 
standplaatsenbeleid verouderd. Zo zijn er in Vogelenzang en Bennebroek geen 

officiële standplaatsen aangewezen. Uit verschillende proefperiodes is gebleken 

dat dit wel een waardevolle toevoeging kan zijn. Om die reden gaan we dit beleid 

in 2017 actualiseren.”  

 Pagina 29: Onder Concreet , de toevoeging:  In 2017 gaan we het standplaatsenbeleid 

actualiseren.  
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Aldus besloten in de openbare vergadering 
van de raad der gemeente Bloemendaal, 
gehouden op 24  november 2016 
 

 
  , voorzitter 
 
 
 

    , griffier 
 
Voorgesteld besluit 

 
Wij stellen u voor de economische notitie “Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken & 

verbinden” vast te stellen.  
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
In het collegeprogramma 2014-2018 heeft het college aangegeven dat zij wil bijdragen aan het 
ondernemersklimaat in de gemeente Bloemendaal. Onder andere door een gebiedsgerichte aanpak in de 
vorm van project Winkelstraten en extra aandacht voor ZZP’ers. Om hier invulling aan te geven is bijgaande 
notitie economisch beleid opgesteld waarin een beschrijving wordt gegeven van de lokale economie en 
trends die van invloed kunnen zijn op het functioneren van deze economie. Dit is vertaald naar een aantal 
concrete acties en ambities waar de gemeente zich komende jaren op wil richten.   
 
Het effect is dat er een actueel beleidsdocument wordt vastgesteld dat de komende jaren het economisch 
beleid richting geeft 
 
Politieke keuzeruimte 
 
Tijdens de Commissie Samenleving van 9 december 2015 is reeds een voorgaande versie van de 
economische notitie besproken. Dit stuk werd door de commissieleden nog niet rijp geacht en miste focus. 
Mede dankzij de constructieve feedback van commissieleden is het stuk herschreven en aangepast. Dit 
aangepaste stuk wordt u nu aangeboden. 
 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van het economisch beleid. De uitvoering van het 
beleid is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Met het vaststellen van de notitie 
worden de economische doelstellingen voor de komende jaren helder. Deze doelstellingen richten zich op 
het behouden en verbeteren van de voorzieningen, een gebiedsgerichte aanpak, een betere profilering van 
winkelgebieden en recreatieve voorzieningen, ruimte voor initiatieven en het verbinden van ondernemers. 
Daarnaast wordt actiever de samenwerking gezocht met andere beleidsvelden en buurgemeente 
Heemstede. 
 
Het document zal dienen als een toetsingskader voor toekomstige afwegingen t.a.v. de Bloemendaalse 
economie en daarnaast richting geven aan de activiteiten die vanuit economische zaken worden ontplooid.  
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Gedachtegang 
 
Hoewel de Bloemendaalse economie bescheiden is qua omvang is zij van belang voor het welzijn van haar 
inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van winkels, horeca en recreatie. Landelijke trends en ontwikkelingen 
maken dat het winkellandschap verandert en consumenten anders besteden. Ook het aantal bezoekers van 
buiten de gemeente neemt de laatste jaren toe, en bovendien is het de verwachting dat dit komende jaren 
nog verder toeneemt. Daarnaast zijn de afgelopen jaren veel inwoners voor zichzelf als ZZP’er begonnen. 
Deze ontwikkelingen, maar tevens het feit dat er momenteel geen actueel economisch beleid is, maken dat 
er behoefte is aan een actueel beleidsdocument waarmee de doelstellingen voor de komende jaren helder 
zijn.  
 
Enerzijds wordt er ingezet op het behouden van voorzieningen, bijvoorbeeld door bedrijfsmatige 
bestemmingen in centrumgebieden zoveel mogelijk te behouden. Anderzijds is er ook ruimte voor 
ontwikkeling. Zo kan een betere profilering van de winkelgebieden, het recreatieve aanbod en horeca leiden 
tot meer bestedingen binnen de gemeentegrenzen. De lokale ondernemers kunnen hiervan profiteren en 
hun positie verstevigen. Dit heeft uiteindelijk weer een gunstig effect op de lokale economie en daarmee ook 
voor de inwoners. Een ander actiepunt is het verbinden van ondernemers, bijvoorbeeld door verenigingen 
nieuw leven in te blazen of te assisteren bij het oprichten hiervan. Vanzelfsprekend wordt hierbij ook een 
groot aandeel van de ondernemers verwacht.    
 
Overwegingen van het college 
 
Met de aanpassing van de notitie is er voor gekozen om duidelijker te stellen waar de gemeente zich wel en 
niet voor inzet voor wat betreft economische zaken. Zo is de ambtelijke inzet bescheiden en moeten er om 
die reden keuzes worden gemaakt. In die zin wordt er ook een aandeel verwacht van ondernemers, al dan 
niet verenigd in winkeliersverenigingen en ondernemersverenigingen. Door dit ook uit te spreken in de 
notitie is het voor alle partijen helder wat van de gemeente verwacht mag worden.  
 
 
 
Middelen 
 
Jaarlijks is een budget beschikbaar voor uitvoering van lokaal economisch beleid. Dit budget bedraagt circa 
€ 10.000. Dit budget wordt momenteel benut voor subsidies aan de winkeliersverenigingen van 
Bloemendaal-Dorp, Overveen en Bennebroek. Uitgangspunt is dat de subsidies voor de 
winkeliersverenigingen in stand blijven.   
 
Voor uitvoering van de actiepunten uit de notitie is in de begroting 2016 een incidenteel budget van 
€ 25.000 beschikbaar gesteld. Voorts is sprake van een nog beschikbaar budget vanuit Project Winkelstraten 
ten behoeve van de gebiedsgerichte aanpak. Gelet op het tijdstip van vaststelling van de thans voorliggende 
notitie zullen hier uit voortvloeiende acties naar verwachting grotendeels in 2017 plaatsvinden. Gelet  hierop 
zal u worden voorgesteld de restant bedragen van genoemde budgetten ultimo 2016 over te hevelen naar 
2017. 
 
Participatie 
 
Bij het opstellen van dit document is op verschillende momenten om de inbreng van ondernemers gevraagd. 
Zij hebben immers dagelijks ervaring met het ondernemen in Bloemendaal en omgeving. Op verschillende 
manieren hebben ondernemers input geleverd en is er informatie opgehaald.  
 
1. Een enquête onder de ondernemers (2015); 
2. Een avond voor ondernemers met als titel Bloemendaal in Business (2015); 
3. Een ondernemerspanel van groepje ondernemers (2015). 
4. Bijeenkomsten in Bennebroek, Bloemendaal en Overveen in het kader van ‘Project Winkelstraten’. 
 
Deze verschillende methodes hebben tot meer inzicht geleid in de wensen en behoeften van de 
ondernemers. Dankzij deze informatie kan er gerichter actie ondernomen worden. Van de eerste drie 
methoden hebben voornamelijk ZZP’ers gebruik gemaakt. De laatste bijeenkomsten waren puur gericht op 
winkeliers en directe omwonenden van winkelgebieden. De opgehaalde informatie is vertaald naar de 
concrete acties in hoofdstuk 6.  
 
Communicatie 

 
Een van de beleidsvoornemens in de notitie is dat de gemeente op het gebied van communicatie zich 
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meer inzet om ondernemers te bereiken en te informeren. Onder andere door het beter benutten van de 
website https://ondernemers.bloemendaal.nl en actievere inzet van het Ondernemersloket.  
 
De ambities zijn ook gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers 
onderling, bijvoorbeeld in de vorm van (actieve) verenigingen. Het gebruik maken van elkaars netwerk 
levert voor alle partijen voordelen op.  
 
Bij de geformuleerde acties is communicatie vaak van groot belang. Zo zal er overleg plaats vinden met 
ondernemers en omwonenden wanneer er actie ondernomen wordt in de winkelstraten, dienen de 
ondernemers een grote rol te spelen bij het (her)oprichten van (winkeliers)verenigingen en zal om een 
actieve rol gevraagd worden om te komen tot een gezamenlijk profilering van de gemeente.  
 
Na vaststelling van de notitie zal deze op de gemeentewebsite ter beschikking worden gesteld voor 
belanghebbenden en andere geïnteresseerden.  
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
In regionale samenwerkingsverbanden wordt waar mogelijk de samenwerking gezocht met Heemstede. 
Momenteel is er al sprake van goed contact tussen de betreffende beleidsambtenaren. Samenwerking kan 
bijvoorbeeld in de vorm van elkaar informeren of vervangen bij regionale overleggen. Ook inhoudelijk wordt 
de samenwerking gezocht; zo zijn er veel raakvlakken tussen beide gemeenten. Zo kan er ten aanzien van 
recreatie en toerisme gezamenlijk worden opgetrokken.  
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
De economische notitie geeft de komende jaren richting aan het economische beleid geeft de voorgenomen 
acties van de gemeente weer. Na vaststelling kan er gewerkt worden aan het uitvoeren van de 
geformuleerde acties.  
 
 
Bijlagen 

 
1. Notitie Bloemendaals Ondernemen, behouden, versterken & verbinden: 2015036888 
2. Bijlagenboek (participatie en onderzoek): 2015157686 
 
Achterliggende documenten 

 
Projectopdracht: 2014021415 
 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De voorzitter merkt op dat op verzoek van het Commissievoorzittersoverleg het dictum 

van het raadsvoorstel zo is aangepast dat niet alleen de notitie wordt vastgesteld, maar 

ook de beleidsdoelstellingen die van toepassing zijn. Dit om duidelijker te maken waar de focus van 

de raad op ligt. 

De vragen en opmerkingen betreffen de interne samenwerking, de Airbnb-ontwikkeling en de 

afstemming met de woonvisie.  

Wethouder Heijink doet de volgende toezeggingen: 

 

https://ondernemers.bloemendaal.nl/
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 De resultaten van koopstromenonderzoek provincie Noord-Holland worden medio februari 

aan de raad gestuurd        TCS 47 

 Hij gaat onderzoeken of het mogelijk is dat de raad wordt geïnformeerd over 

bewonersbijeenkomsten       TCS 48 

 De laatste alinea uit de notitie wordt verwijderd1    TCS 49 

De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerpunt voor de raadsvergadering van 24 

november 2016 kan worden geagendeerd onder de voorwaarde dat de griffie de laatste zin van het 

dictum herformuleerd en de laatste alinea uit de notitie wordt verwijderd. Zij neemt het punt over 

het informeren van de raadsleden over bewonersbijeenkomsten mee naar het 

Commissievoorzittersoverleg/presidium. 

 
Opmerking griffie 
Het dictum in het concept-besluit is aangepast. Als gevolg daarvan ook het kader op pagina 31 van 
de notitie. 
De laatste alinea is uit de notitie verwijderd. 

                                                
1 “Mogelijk zijn initiatieven die bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de buurt voor een deel te 
betalen uit het budget dat bedoeld is voor het ondersteunen van initiatieven (bloemendaalsamen.nl). In 
voorkomende gevallen zal dit nader worden onderzocht.” 
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