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De werktitel voor deze regionale visie was: ‘Regionale detailhandelsvisie Noord-Kennemerland’.
Doordat in regionaal verband Regio Alkmaar de gangbare benaming voor deze regio is
geworden, is er voor gekozen hierbij aan te sluiten: ‘Detailhandelsvisie Regio Alkmaar’.
Het Samenwerkingsverband Regio Alkmaar heeft adviesbureau Droogh Trommelen en
Partners (DTNP) opdracht gegeven een regionale detailhandelsvisie voor Regio Alkmaar
(Noord-Kennemerland) op te stellen. Deze ‘Detailhandelsvisie Regio Alkmaar’ heeft als
tijdshorizon 2020 en gaat het toetsingskader vormen voor regionale afstemming (regionale
adviescommissie). De visie wordt daarnaast het kader voor gemeentelijke beleidsvisies. De
visie is bijna af, maar moet nog behandeld worden in het portefeuillehouderoverleg tussen de
acht gemeenten (PONK EZ). In deze tussentijdse nieuwsbrief wordt de laatste stand van zaken
geschetst. Een vierde nieuwsbrief waarin de visie wordt gepresenteerd, volgt na behandeling in
het PONK EZ.
Stand van zaken
Medio februari zijn workshops gehouden voor deskundigen van gemeenten, KvK en HBD,
bestuurders van gemeenten en een doorsnede van ondernemers uit de Regio Alkmaar. In deze
workshops bij de KvK zijn aan de hand van een aantal stellingen goede inhoudelijke discussies
gevoerd over de gewenste en ongewenste ontwikkelingen in Regio Alkmaar. Alle partijen gaven
aan behoefte te hebben aan een duidelijke visie op de gewenste winkelstructuur, waarin de
onderlinge positie (verzorgingsfunctie) van de winkelgebieden helder gemaakt wordt. Er is een
breed gedragen behoefte aan duidelijke kaders. Binnen deze kaders (lees: winkelgebieden)
willen ondernemers vervolgens wel zoveel mogelijk vrijgelaten worden. Ook bestaat bij
ondernemers de wens meer differentiatie tussen bestaande winkelgebieden na te streven
(minder van hetzelfde). Zowel de gemeenten als de ondernemers zijn van mening dat de
gepresenteerde stelling ‘Nieuwe winkelontwikkelingen moeten aansluiten bij de
verzorgingsfunctie van bestaande winkelgebieden’ uitgangspunt moet zijn voor de visie. Deze
input uit de workshops heeft DTNP meegenomen bij het opstellen van de Detailhandelsvisie
Regio Alkmaar.
De Detailhandelsvisie Regio Alkmaar is in concept klaar en kan in het eerstvolgende PONK EZ
behandeld worden. Het moment waarop de terugkoppeling aan het PONK EZ kan plaatsvinden,
is afhankelijk van de laatste gemeenten waar nog een nieuw college gevormd moet worden.
Eind juni verwacht DTNP de Detailhandelsvisie Regio Alkmaar af te kunnen ronden. Via deze
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden.
Informatie over de Detailhandelsvisie Regio Alkmaar (Noord-Kennemerland) is te vinden op een
aparte pagina van de website van de Kamer van Koophandel:
Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
Voor vragen of suggesties:
Rik Eijkelkamp DTNP
024 - 379 20 83
eijkelkamp@dtnp.nl

Samenwerkingsverband Regio Alkmaar:
Sipke Diepbrink (Gemeente Bergen)
072 - 888 03 44
s.diepbrink@bergen-nh.nl

