
 

Agendapunt : 07. 
Voorstelnummer : 12-070 
Raadsvergadering : 10 december 2015 
Naam opsteller : Sjoerd Bek 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouder(s) : Rob Zeeman 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD150122 
Raadsvoorstel
Onderwerp: ondergeschikte horeca bij detailhandel 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − In te stemmen met de beleidsregel ‘ondergeschikte horeca bij 

detailhandel 2015’ 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Voor het behoud van de aantrekkingskracht op bezoekers en ondernemers van onze 
winkelgebieden, is het van belang om rekening te houden met nieuwe trends en 
ontwikkelingen in consumentengedrag. 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. In het licht van de veranderende 
wensen van de consument, is er een ontwikkeling dat er steeds meer vraag is naar een vorm 
van ondergeschikte horeca bij detailhandel. De winkel wordt hiermee meer en meer een 
belevingsconcept, waar de consument producten kan uitproberen en vervolgens kan kopen: 
het zogenaamde "try en buy". Zo kan men op een ontspannen manier genieten van het 
winkelen onder het genot van een hapje en/of een drankje. Er zijn bij de gemeente meerdere 
verzoeken gedaan om ondergeschikte horeca-activiteiten op locaties zonder 
horecabestemming toe te staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verkrijgen van een kop 
koffie met een stuk gebak en dat deze gekochte producten ter plaatse (inpandig) 
geconsumeerd worden terwijl men kleding aan het kopen is. Dit soort gebruik is volgens het 
bestemmingsplan vaak niet mogelijk. Onder welke voorwaarden ondergeschikte horeca bij 
detailhandel mogelijk is, wordt in deze beleidsregel omschreven. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Er wordt er een kader gecreëerd welke aangeeft wanneer tot ondergeschikte horeca bij 
detailhandel kan worden overgegaan. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid:  
Het toestaan van ondergeschikte horeca bij detailhandel kan worden geregeld met een 
omgevingsvergunning. Het college is het bevoegd gezag bij alle omgevingsvergunningen 
(zowel regulier als uitgebreid). Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is alleen 
diegene die bevoegd is te beslissen, gerechtigd om beleid op te stellen. 
Hiernaast zal het beleid wanneer uw raad instemt, worden opgenomen in nieuwe 
bestemmingsplannen. Om die reden dient uw raad enkel met het beleid in te stemmen. 

 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
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 anders, nl.:  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Ondernemers die een winkel hebben en die behoefte hebben aan een ondersteunende 
functie in de vorm van ondergeschikte horeca. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: beleid is enkel voor de gemeente Bergen. 

 
Burgerparticipatie: ja 
Het beleid heeft vanaf 12 maart 2015 gedurende zes weken in het kader van de inspraak ter 
inzage gelegen. Er is één inspraakreactie ingediend. 
 
Externe communicatie: nvt. 
 
Extern overleg gevoerd met:  
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Geen. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Nadat uw raad heeft ingestemd met de beleidsregel ondergeschikte horeca bij detailhandel  
zal deze worden gepubliceerd. Daags na publicatie treedt het beleid in werking.  
Tegen de vaststelling van dit beleid staat geen bezwaar en beroep open.  
 
Voor ondergeschikte horeca bij detailhandel is wel een omgevingsvergunning nodig 
(reguliere procedure). Deze dient op de gebruikelijke wijze te worden aangevraagd en 
verleend. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. Alle kosten liggen bij de aanvrager.  
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nvt. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nvt. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Er wordt er een kader gecreëerd welke eenduidig aangeeft wanneer men ondergeschikte 
horeca bij detailhandel kan worden overgegaan. 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Beleidsregel ondergeschikte horeca bij detailhandel; 
2. Raadsbesluit; 
3. Nota inspraak en ambtshalve wijzigingen beleidsregel ondergeschikte horeca bij 

detailhandel. 
 
Bergen, 13 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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	Geen.

