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Geachte mevrouw Somsen,

Hartelijk dank voor uw brief van 3 oktober jl. met een uitnodiging aan ons college voor de KHN 
hoteldag Haarlemmermeer op woensdag 11 december 2019. Namens ons college zal mevrouw 
Ruigrok, wethouder Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur bij een deel van het 
programma aanwezig kunnen zijn. Voorafgaand aan deze hoteldag willen wij hierbij alvast graag 
ons beleid verduidelijken en ingaan op de door u aangegeven belangrijke punten voor 
hotelbeleid in Haarlemmermeer. Hieronder gaan we per onderwerp in op de punten uit uw 
brief.

1. Groei aantal hotels
Op dit moment werken wij aan een nieuw verblijfsaccommodatiebeleid, waaronder een 
actualisatie van het hotelbeleid. Daarbij houden we rekening met de diverse aandachtspunten 
in uw brief. Wij streven naar een divers hotelaanbod in Haarlemmermeer, waarbij ook gekeken 
wordt naar de omgeving en de toegevoegde waarde van een nieuwe hotelontwikkeling. Dit 
geldt zeker ook voor de omgeving van bedrijventerrein De Hoek/Kruisweg. Ook moet voldaan 
worden aan de parkeernorm.

2. Parkeernorm
In 2018 is het bestemmingsplan "Parapluplan parkeerregels" door de gemeenteraad 
vastgesteld. Op basis dit paraplubestemmingsplan geldt de meest recente versie van 
beleidsregel "Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer" voor het toetsen van de 
parkeerbalans. Momenteel is de versie uit 2018 de meest recente, maar we werken momenteel 
aan een actualisatie (planning Ql/2020). In de bijlage vindt u een nadere uiteenzetting van de 
parkeernorm.
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3. Huisvesting
Wij erkennen de dringende behoefte aan betaalbare woningen. Wanneer de werkgelegenheid 
in de horecasector groeit, is het aannemelijk dat een deel van de werknemers dichtbij wil 
wonen.
Naast de door u genoemde woningbouwlocatie Hydepark, zal tot en met 2025 een groot aantal 
woningen op diverse locaties in de gemeente worden gebouwd, waarvan 50% in het betaalbare 
segment gerealiseerd zal moeten worden. Dit zijn woningen met een huurprijs tot en met 
€971,- en koopwoningen tot de NHG-grens.

4. Toeristenbelasting
De opbrengst van toeristenbelasting gaat naar de algemene middelen. De gemeenteraad 
bepaald via de begroting hoe het geld wordt besteed. City-marketing is één van de 
onderwerpen dat te maken heeft met toerisme. Er gaat daarnaast geld naar 
evenementenbeleid, recreatie, beheer van recreatiegebieden en de realisatie van nieuwe 
recreatiegebieden (PARK21) en Groene AS bij Badhoevedorp. Er wordt budget beschikbaar 
gesteld aan beheer en onderhoud. Ook wordt veel geïnvesteerd in cultuur en erfgoed 
(Cruquiusmuseum, Cultuurgebouw). Daarnaast wordt zeer veel geïnvesteerd in de 
bereikbaarheid (wegen, fiets- en wandelpaden) en het opknappen van (dorps) centra zoals 
Badhoevedorp, Hoofddorp, Nieuw-Vennep.
Binnenkort zal de nota toerisme, evenementen en promotie ter besluitvorming aan de raad 
worden voorgelegd. Hierin zal de richting worden aangegeven voor de komende jaren. Zakelijk 
toerisme is een belangrijke pijler voor Haarlemmermeer. De gemeente ondersteunt Event Park 
Amsterdam (EPA) in alle opzichten, ook financieel. De energie en samenwerking via EPA gaat 
zeker bijdragen aan een positieve aandacht voor de mogelijkheden voor meetings en 
congressen in Haarlemmermeer. De gemeente is ook met EXPO in gesprek over de 
mogelijkheden en bereikbaarheid van EXPO.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet.

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
de teammanager EZ/LHZ,

. Oudkerk
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Via een stappenplan wordt bepaald wat de parkeernorm is voor een bepaalde functie op een 
bepaalde locatie:

Stap 1: stedeliikheidsgraad
De stedelijkheidsgraad van elke kern is bepaald aan de hand van de 
omgevingsadressendichtheid, zoals gedefinieerd door het CBS.

Stap 2: stedeliike zone
De stedelijke zone wordt bepaald door de hemelsbrede afstand te nemen tot een van de 
volgende centra:

Hoofddorp Centrum
WKC Getsewoud (in Nieuw-Vennep)
SugarCity

Stap 3: bepaal de bandbreedte
Voor elke functie levert de combinatie van stedelijkheidsgraad en stedelijke zone een 
bandbreedte op, waarbinnen de norm wordt bepaald.
De bandbreedtes zijn grotendeels ontleend aan de landelijke (en in de jurisprudentie) 
geaccepteerde parkeerkencijfers van het CROW en zijn door ons vastgelegd in de 
parkeernormentabel die bij het handboek hoort. Uitzondering is het gebied dat valt onder 
bestemmingsplan Schiphol. Daar gelden afwijkende normen die zijn vastgelegd in het 
betreffende bestemmingsplan.

Stap 4: plek binnen bandbreedte -> parkeernorm
Op basis van de ligging ten opzichte van HOV-halte wordt bepaald of de norm het minimum, 
gemiddelde of het maximum is van de bandbreedte

Gegeven de parkeernorm kan vervolgens een parkeerbalans worden opgesteld, waarbij 
rekening kan worden gehouden met dubbelgebruik (indien meerdere functies binnen één 
ontwikkeling), parkeren op eigen terrein, etc.

Deze methodiek hebben wij vastgelegd in een beleidsregel, waardoor eenduidige toepassing in 
de hele gemeente geldt. De methodiek leidt tot parkeernormen waarin rekening wordt 
gehouden met de bereikbaarheidskenmerken van de locatie. Daardoor kan de norm op de ene 
locatie verschillen van de norm op een andere locatie. Voor hotels geldt bovendien dat de norm 
afhankelijk is van de sterrenclassificatie van het hotel.

De beleidsregel is officieel gepubliceerd: https://zoek.officielebekendmakineen.nl/emb-2018- 
35245.html
De beleidsregel biedt ruimte voor ons om te kunnen instemmen met het realiseren van minder 
parkeerplaatsen dan volgt uit de parkeerbalans, mits goed gemotiveerd. In het geval van hotels 
kan die motivatie gevonden worden in het feit dat een deel van de gasten per shuttle vanaf de 
luchthaven Schiphol arriveert. Dit moet door de aanvrager wel met cijfers worden onderbouwd.
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