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Beantwoording inspraakreacties 
 

De ontwerp beleidsregel ondergeschikte horeca bij detailhandel heeft conform de 

inspraakverordening vanaf 12 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen op het 

gemeentehuis. De ontwerp beleidsregel ondergeschikte horeca bij detailhandel was eveneens 

raadpleegbaar via internet (www.bergen-nh.nl). In deze periode is een ieder in de gelegenheid 

gesteld een inspraakreactie in te dienen. Er is één reactie ingediend.  

In hoofdstuk 2 wordt een de procedure uitgelegd en in hoofdstuk 3 wordt een samenvatting 

gegeven van de inspraakreactie. Hier is de reactie van het gemeentebestuur weergegeven. 

Tevens wordt aangegeven of dit heeft geleid tot aanpassingen van het bestemmingsplan  

1.2 
 Inhoud nota beantwoording inspraakreactie en ambtshalve wijzigingen 
Na deze inleiding zullen in het rapport achtereenvolgens aan de orde komen: 
· de stand van zaken met betrekking tot de procedure; 
· een schematisch overzicht van de inspraakreactie en de beantwoording van deze reactie; 
· een aantal veranderingen die ambtshalve (door de gemeente op eigen initiatief) wordt 
voorgesteld; 
· de Staat van Wijzigingen, waarin alle veranderingen zijn opgesomd. 
 
2. Procedure. 
Op 24 februari 2015 heeft het college een besluit genomen om de ontwerp beleidsregel voor 
inspraak vrij te geven.  
 
3. inpsraakreactie. 
1. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergen. 
 
3.1 Beantwoording van de inspraakreactie  
 
In onderstaande tabel worden de inspraakreactie samengevat weergegeven en beantwoord.  

 
  

http://www.bergen-nh.nl/
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  Samenvatting 
inspraakreactie 

Reactie college Gevolgen 
voor het 
besluit  

Indiener 1 

1 Indiener geeft aan dat het niet 
uitmaakt of iemand nu komt om 
een spijkerbroek te kopen of om 
een kopje koffie te drinken. 
 
 

Om de aantrekkingskracht op bezoekers van onze 
winkelgebieden te behouden is het van belang om 
rekening te houden met nieuwe trends en 
ontwikkelingen. Daarbij is de mix van detailhandel, 
horeca en (culturele) voorzieningen voor de 
hedendaagse (en toekomstige) consument een 
belangrijke reden voor een bezoek aan de winkels in 
onze kernen. De bedoeling van deze beleidsregel is 
om de consument langer in de desbetreffende 
winkel vast te houden. Zo kan men op een 
ontspannen manier genieten van het winkelen onder 
het genot van een hapje en/of een drankje.  

Nee 

2 Verder geeft de indiener aan 
dat zij geen moeite heeft met 
het feit dat retailers 
ondergeschikte horeca gaan 
ontwikkelen maar alleen als de 
horeca ook retail mag bedrijven. 

Zoals de indiener zelf al aangeeft geeft de Drank –
en Horecawet geen ruimte om detailhandel te 
bedrijven voor horecabedrijven. 

Nee 

 

Ambshalve wijzigingen 

1. Het begrip horecabedrijf is aangepast in de beleidsregel. Er is aansluiting gezocht bij de 

Algemeen plaatselijke verordening; 

2. Er zijn een tweetal  voorwaarden waaronder ondergeschikte horeca bij detailhandel is 

toegelaten toegevoegd. Zo mag er geen reclame gemaakt worden voor het 

ondergeschikte horeca bij detailhandel gedeelte en is er een maximale vloeroppervlakte 

opgenomen voor het deel ondergeschikte horeca bij detailhandel. 
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4. Staat van wijzigingen 

4.1 Naar aanleiding van ingediende inspraakreactie. 
 
De inspraakreactie leidt niet tot wijziging van de beleidsregel ondergeschikte horeca bij 

detailhandel. 

4.2  Ambtshalve wijzigingen 

1. Het begrip horecabedrijf is aangepast in de beleidsregel. Er is aansluiting gezocht bij de 

Algemeen plaatselijke verordening; 

2. Er zijn een tweetal  voorwaarden waaronder ondergeschikte horeca bij detailhandel is 

toegelaten toegevoegd. Zo mag er geen reclame gemaakt worden voor het 

ondergeschikte horeca bij detailhandel gedeelte en is er een maximale vloeroppervlakte 

opgenomen voor het deel ondergeschikte horeca bij detailhandel. 

 


