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1.1 Inleiding

Aanleiding

Na de gemeentelijke fusie in 2011 is een tijdelijk 
horecabeleid vastgesteld: Gastvrij Stichtse 
Vecht, Nota tijdelijk horecabeleid 2013 
(harmonisatiedocument). De gemeente Stichtse 
Vecht acht de tijd rijp voor een nieuw 
gemeentelijk horecabeleidskader. Met nieuw 
beleid kan worden ingespeeld op trends in de 
horecamarkt en de veranderde regelgeving.

In 2016 is reeds een kwantitatieve analyse 
gemaakt van de aanbodstructuur en de positie 
van en het perspectief voor de horeca in Stichtse 
Vecht*. In de eerste helft van 2017 hebben visie 
en beleid gestalte gekregen in actieve 
samenspraak met de lokale horecasector.

Doelstelling

Doel is om, in een interactief proces met 
horecaondernemers en andere belang-
hebbenden, te komen tot een breed gedragen en 
toekomstgericht Horecabeleid Stichtse Vecht. 
De visie geeft aan hoe en waar de verschillende 
soorten horeca kunnen inspelen op de 
behoeften en motieven van de belangrijkste 
bezoekgroepen: inwoners, recreatieve bezoekers 

* B@S Consultants (2016), Actualisatie Horecabeleid
 Stap 1 Onderzoek Positie & Perspectief

en de zakelijke markt. Tevens is in samen-
spraak met de horeca en de gemeente het 
bijbehorend uitvoeringsbeleid geformuleerd. Dit 
beleid doet recht aan de ontwikkelingsrichting 
in de visie, maatschappelijke vraagstukken (o.a. 
leefbaarheid en veiligheid) en het verminderen 
van de regeldruk voor ondernemers, en biedt 
ruimte voor innovatie en dynamiek.

Proces

Bij aanvang van het traject is een horecapanel 
gevormd. Het aantal panelleden is gedurende 
het proces toegenomen (zie bijlage). Het panel 
had een rol als een project-/klankbordgroep. Het 
horecapanel bewaakte gedurende het proces de 
uitgangspunten voor de visie en het beleid, en 
dacht actief mee over de inhoud ervan. De 
gemeente (ambtelijk en burgemeester) had ook 
zitting in de projectgroep. 

In de visiefase zijn twee werkateliers geor-
ganiseerd. Met belangstellende horeca-onder-
nemers is gebrainstormd over kansen (visie), 
knelpunten en oplossingsrichtingen (regel-
geving). Daarnaast heeft DTNP gesprekken 
gevoerd met beleidsmedewerkers en handhavers 
(gemeente en politie) en enkele vertegenwoor-
digers van dorps-/wijkraden, en kon geput 
worden uit eerdere horeca-overleggen.

Leeswijzer

Hierna volgt een bondige kenschets van de 
uitgangspositie van de horecasector in 
gemeente Stichtse Vecht. Hoofdstuk 2 gaat in 
op de landelijke en regionale ontwikkelingen en 
de potenties hiervan voor de horeca in Stichtse 
Vecht. Na de ambities, uitgangspunten en 
toekomstvisie (hoofdstuk 3) wordt ingegaan op 
het beleidskader in hoofdstuk 4. Dit vormt 
daarmee het kader bij de actualisatie van 
gemeentelijke regelgeving (o.a. bestemmings-
plannen en APV) en een richtinggevend 
toetsingskader voor nieuwe initiatieven.

Figuur 1 Procesaanpak Horecabeleid
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1.2  Uitgangspositie

Bijzonder gebied tussen twee grote steden

Het gebied Stichtse Vecht is een landschappe-
lijk aantrekkelijk gebied waar de welvaart van 
de Gouden Eeuw nog steeds voel- en zichtbaar 
is. De rivier de Vecht kronkelt langs monumen-
tale dorpsgezichten en verbindt de meeste 
dorpskernen van de gemeente met elkaar. Aan 
haar oevers bevindt zich de grootste concen-
tratie historische buitenplaatsen van heel 
Nederland. Langs de Vecht zijn bed & break-
fasts en unieke, hoogwaardige horecagelegen-
heden te vinden. Zo zijn er drie restaurants met 
een Michelin-ster in de gemeente aanwezig. 

De Vecht is een belangrijke recreatieve 
vaarverbinding tussen Amsterdam en Utrecht, 
en tussen de Vinkeveense en de Loosdrechtse 
Plassen. Daarnaast zijn Slot Zuylen en Kasteel 
Loenersloot fraaie herkenningspunten in het 
rivier- en veenweidelandschap. In de gemeente 
is daarnaast een corridor van hoofdinfra-
structuur aanwezig, in de vorm van het 
Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorverbinding 
Amsterdam-Utrecht en de snelweg A2.

Lokale vraag- en aanbodsituatie

De gemeente Stichtse Vecht telt 12 kernen en 
circa 64.000 inwoners. De gemeente kent een 

groot aandeel bewoners met een bovenmodaal 
inkomen. Maarssen-Dorp (15.600  inwoners), 
Breukelen (10.800) en Loenen a/d Vecht (4.400) 
zijn, qua inwonertal en voorzieningenaanbod, 
vanouds de belangrijkste centrumplaatsen. 
Maarssenbroek (22.800 inwoners) is een 
naoorlogse woninguitbreiding, met Bisonspoor 
als bovenwijks verzorgend winkelcentrum. 
Kockengen telt ongeveer 3.300 inwoners en de 
andere kernen (Vreeland, Tienhoven, Nigte-
vecht, Nieuwer Ter Aar, Oud Zuilen, Loenersloot 
en Nieuwersluis) en enkele buurtschappen 
tellen elk minder dan 2.000 inwoners en hebben 
een beperkt voorzieningenniveau. 

In deze beleidsnota wordt horeca gedefinieerd 
als “het bedrijfsmatig aanbieden van dranken, 
spijzen, maaltijden en/of logies voor verbruik ter 
plaatse”. Uitgaande van deze definitie zijn er 

ruim 130 horecabedrijven in de gemeente 
aanwezig*. De grootste concentraties van 
horeca zijn gesitueerd in of direct bij de centra 
van Maarssen-Dorp en Breukelen (kaart 1, p. 
5), gevolgd door het centrum van Loenen aan 
de Vecht en Bisonspoor (Maarssenbroek). 

Minder cafés

Het aantal bedrijven in de drankensector in de 
gemeente neemt langzaam maar zeker af 
(B@S 2016). Het lokale uitgaansleven 
concentreert zich voornamelijk in de centra van 
Maarssen-Dorp en Breukelen (Brink en 
omgeving), waar dan ook de meeste cafés 
gevestigd zijn. Het traditionele café wordt ook in 
Stichtse Vecht steeds vaker vervangen door 
een concept waarbij maaltijdenverstrekking 

* B@S Consultants (2016), Actualisatie Horecabeleid
 Stap 1 Onderzoek Positie & Perspectief

Tabel 1 Ontwikkeling horecasector Stichtse Vecht (bron: B@S Consultants, 2016)
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wordt geïntegreerd (eetcafé), met een verschui-
ving naar de middag en avond als belangrijkste 
bezoekmomenten (zie trends, paragraaf 2.1). 
Voorts zijn er enkele locaties voor feesten en 
partijen en ook de bedrijfsmatig uitgebate 
(sport)kantines vallen onder de drankensector.

Lichte groei daghoreca

De fastservicesector in Stichtse Vecht is groei-
ende (o.a. lunchroom, fastfood en snackbar/
grillroom). Koffietentjes, ijssalons, lunchrooms 
(en restaurants met een lunchkaart) spelen een 
steeds grotere rol in het voorzieningenniveau en 
de levendigheid in de centrumgebieden van de 
gemeente. Hoewel het aantal fastservice-/
daghorecabedrijven toeneemt, is het lokale 
aanbod kleiner dan gemiddeld in Nederland 
(figuur 2). Ook het terrassenaanbod in de 
gemeente is overwegend beperkt/kleinschalig.

Sterk restaurantenaanbod

Kenmerkend voor het horeca-aanbod in 
Stichtse Vecht is het ruime en kwalitatief 
hoogstaande restaurantaanbod. De Neder-
landen (Vreeland), Tante Koosje en ‘t Amster-
dammertje (beide Loenen aan de Vecht) 
hebben een Michelin-ster en ook diverse 
andere restaurants staan goed aangeschreven. 
Ook voor de restaurantbezoeker met een 
kleiner budget is er voldoende keuze.

Figuur 2 Horeca-aanbod naar sector (aantal bedrijven per 10.000 inwoners)

Toonaangevende kwaliteitsrestaurants in gemeenteDaghoreca is een groeisector in Stichtse Vecht
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Kaart 1 Spreiding horeca-aanbod Stichtse Vecht naar sectorHotel Breukelen grootste in hotelsector

Langs de A2 is het Van der Valk-hotel ‘Hotel 
Breukelen’ gevestigd. Dit is het grootste hotel in 
de gemeente. Daarnaast zijn er binnen de 
gemeente enkel kleinschalige hotels/pensions, 
met name langs de Vecht. Ondanks dat de 
afgelopen jaren het aantal (kleine) hotels in de 
gemeente is toegenomen is de hotelsector 
relatief beperkt van omvang (figuur 2). Net 
buiten de gemeentegrenzen zijn enkele grotere 
hotels aanwezig (o.a. bij Vinkeveen).

Er is meer bed & breakfast-aanbod, zoals 
Airbnb, in de gemeente aanwezig dan in het 
(bedrijfsmatige) hotelaanbod geregistreerd 
staat. Dit zijn over het algemeen zeer 
kleinschalige overnachtingsmogelijkheden in 
een woning.

Er zijn enkele kleine hotels/B&B’s langs de Vecht
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Kaart 2 Horeca- en leisure-aanbod in centra in de regioDe regio: enorm aanbod én potentieel

Het uitgaansaanbod in (de binnensteden van) 
Amsterdam en Utrecht is van een volstrekt 
andere orde van grootte dan het aanbod in 
gemeente Stichtse Vecht. In deze steden met 
een respectievelijk internationale en boven-
regionale aantrekkingskracht is een zeer groot 
horeca-aanbod en een bruisend nachtleven 
aanwezig. Ook voor (jongvolwassen) inwoners 
van Stichtse Vecht is de grote stad een 
belangrijke nachtelijke uitgaanslocatie.

De horecasector in Stichtse Vecht weet van de 
ligging tussen Utrecht en Amsterdam te 
profiteren. De grote zakelijke markt en het 
welvarende deel van de bevolking wijkt graag 
uit naar een fraaie locatie in Stichtse Vecht, 
voor een van de kwaliteitsrestaurants en/of 
overnachtingsmogelijkheden. In Utrecht is 
bijvoorbeeld geen restaurant met Michelin-ster 
te vinden. 

Voor inwoners uit deze grote steden en de rest 
van de regio is de Vecht een zeer fraai 
cultuurhistorisch en natuurrijk buitengebied om 
doorheen te fietsen of te varen*. Van deze 
vormen van dagrecreatie kan de horeca langs 
de Vecht profiteren.

* Gemeente Stichtse Vecht (2015), Beleidsnota 
Recreatie en Toerisme, ‘Water verbindt’



0 Hoofdstuktitel2 Trends en ontwikkelingen
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2.1 Trends in de horeca

Horecabezoek is naast de aankoop en ter 
plaatse nuttigen van eten of drinken vaak een 
vorm van vrijetijdsbesteding. Hierdoor is de 
sector sterk afhankelijk van lifestyle-trends die 
bepalen aan welke tijdsbesteding mensen 
waarde hechten. Door deze te bekijken in 
samenhang met technologische en demogra-
fische ontwikkelingen is het perspectief voor de 
sector te schetsen.

In de demografische opmaak van ons land is 
vooral de ontwikkeling van huishoudenstypes 
en samenstellingen opvallend. Er is een veel 
groter aandeel eenpersoonshuishoudens 
ontstaan, zowel door de vergrijzing als door de 
individualisering. Het aantal gezinnen met 
kinderen is afgenomen en het aantal stellen 
zonder kinderen, waar beiden een inkomen 
hebben, groeit (‘dinkies’: double income no 
kids). Daarbij is er de groeiende particuliere 
consumptie door de aantrekkende economie en 

koopkracht. Hiermee zijn er dus meer huishou-
dens die meer tijd en geld te besteden hebben. 

Het ‘consumeren van de eigen identiteit’ is niet 
nieuw (je bent wat je eet), wel zet het steeds 
verder door in samenhang met meer vrije tijd en 
de trend van het delen van ervaringen (social 
media). De consument laat door de keuze in 
horecabezoek zien wat voor levensstijl hij of zij 
nastreeft. In die trend past een zeer specifiek 
(zo niet uniek) en authentiek concept. Voor een 
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qua smaak, verhaal over de herkomst van het 
product, service en/of locatie (het gebouw en/of 
de omgeving) onderscheidende beleving komt 
men van heinde en verre. 

Naast de behoefte aan het onderscheidende 
concept voor het specifieke horecabezoek als 
vrijetijdsbesteding is er ook het horecabezoek 
als vervanging van het thuis eten. In een 
24-uurs-economie waarin mensen flexwerken 
beslist de consument pas op het laatste 
moment wat, waar, wanneer en met wie te gaan 
eten. Ook hier grijpt de horeca haar kans met 
scherp geprijsde, makkelijke en snelle 
concepten, vaak rond traffic locaties, waar de 
mobiele mens juist rond dit moment langskomt. 
Ook de detailhandel springt hier echter op in 
met o.a. maaltijdboxen. Een ander element van 
de 24-uurs-economie richt zich met name op de  
coffeebar/lunchroom. Dit type zaak leent zich 
als flexibele werkruimte voor ZZP’er, student of 
mobiele professional. Het beeld van tablets/
laptops en koffie is een onderdeel van het 
moderne horeca-palet. 

Er is meer aandacht voor eten, zowel vanuit het 
perspectief van gezondheid als vanuit ethiek, 
herkomst en duurzaamheid. Er is sprake van 
minder routine in het leven en daarmee 
behoefte aan meer (vluchtige) eetmomenten in 

de horeca. De aandacht voor bovenstaande 
komt dan ook niet alleen terug in hoogwaardige 
restaurants, maar ook in de lunchrooms, 
eetcafés en andere horecavormen (Anne & 
Max, Ellis Gourmet Burger, the Colour Kitchen, 
Brownies & downieS, Bagels & Beans etc.). 
Daarbij heeft de consument steeds meer oog 
voor gezonde(re) snacks (sap-/yoghurtbar) ten 
koste van de meer traditionele hollandse 
snackbar (alternatief: biologische frietspeciaal-
zaken). Fastservice staat niet langer gelijk aan 
ongezond of kwalitatief slecht. Blurring, zoals 
de mengfunctie horeca en detailhandel, is niet 
nieuw, maar komt wel steeds vaker voor. Het 
schenken van alcohol in winkels, ook slijters, 
wordt door de Drank- en horecawet uitgesloten.

Het traditionele lokale café verliest zijn functie 
als wekelijkse ontmoetingsplek. Enerzijds komt 
dit doordat men vaak ook iets wil kunnen eten 
waar men afspreekt. Anderzijds is er op social 
media een grote groep vrienden waarmee je 
kunt toeleven naar het volgende unieke 
evenement (vaak niet in een horecalokaliteit). In 
grotere steden is er groot draagvlak en aanbod 
voor uitgaanshoreca. In kleinere dorpen, waar 
de jeugd na de middelbare school wegtrekt, is 
bijvoorbeeld het 18+-beleid al van grote invloed 
op de vraag naar uitgaansgelegenheden. Ook 
het buiten roken als gevolg van het rookverbod 

creëert overlastproblematiek, waar grotere 
(binnen)steden beter mee om kunnen gaan. 
Er is een groei in het aantal toeristische over-
nachtingen, waar ook de hotelsector van 
profiteert. Dit geldt zowel voor overnachtingen 
door buitenlanders (overloop Amsterdam) als 
door mensen die in eigen land een korte 
vakantie zoeken. Naast de grote vraag is er door 
o.a. Airbnb sprake van scherpe concurrentie. 
Ondernemers in overnachtingen moeten zich 
onderscheiden, bijvoorbeeld door meer luxe, 
o.a. in combinatie met wellness, aan te bieden.
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2.2 Veranderende rol horeca

De detailhandel is traditioneel de spil van een 
centrumgebied. Ontwikkelingen als internet-
winkelen zetten het functioneren van (bepaalde) 
winkelcentra echter onder druk. Waar voorheen 
de winkelfunctie het straatbeeld domineerde 
worden leegstaande winkelpanden steeds vaker 
getransformeerd. De differentiatie aan functies 
in centrumgebieden wordt als gevolg daarvan 
groter. Horeca is hierbij op het moment de 

meest populaire invulling. Bijkomend voordeel  
is dat populaire horeca-concepten, zoals 
lunchrooms en ijssalons, relatief beperkte 
aanpassingen aan vastgoed vereisen. 

De functieverbreding is niet alleen een 
noodzakelijk kwaad om leegstand in te vullen. 
Het draagt er juist aan bij dat consumenten 
meer redenen hebben het centrum te 
bezoeken. Functieverbreding zorgt voor nieuwe 
trekkracht en zorgt er voor dat centra relevant 
blijven voor consumenten, als verblijfs-, 
ontmoetings- en belevingslocatie. De horeca 
heeft in dit palet een duidelijke hoofdrol. Het 
idee van ‘winkelondersteunende horeca’ is 
daarmee achterhaald. Horeca is qua trekkracht 
in veel centra meer en meer gelijkwaardig aan 
de winkelfunctie. Desondanks kan de horeca 
alleen de afnemende behoefte aan winkelruimte 
niet compenseren en is een ongebreidelde 
groei van het aantal horecabedrijven ongewenst 
(hoofdstuk 3).

Ook wonen is een perspectiefrijke vorm van 
functieverbreding. Met name in aanloopstraat-
milieus, waar passantenaantallen het laagst 
zijn, kan vastgoed met deze functie worden 
heringevuld. Een toename van centrumwonen 
en horeca komt de levendigheid en leefbaarheid 
van de centra en de kernen ten goede. 

Transformatie winkelvastgoed naar horeca

Horeca van groter belang in het centrumprofiel
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2.3 Regionale ontwikkelingen

Lokaal draagvlak door lichte bevolkingsgroei

De komende jaren blijft het inwonertal in 
gemeente Stichtse Vecht licht doorgroeien tot 
naar verwachting circa 67.100 in 2025*. De 
gemeente huisvest veel nieuwe bewoners, die 
in de luwte nabij de grote stad willen wonen en 
leven.

Gelijk aan de landelijke ontwikkeling zal het 
aandeel 65+ers in Stichtse Vecht toenemen van 
circa 19% nu naar 23% in 2025. Vitale gepen-
sioneerden vormen een interessante doelgroep 
voor de horeca, omdat deze mensen tijd 
hebben en graag en veel buitenshuis komen.

Grote groei steden: extra potentieel

Stichtse Vecht ligt in een regio met een zeer 
sterke bevolkingsgroei. Met name in Amsterdam 
en Utrecht (o.a. Leidsche Rijn), maar ook in 
bijvoorbeeld Hilversum neemt het inwonertal 
komende jaren toe. De komende tien jaar 
komen er in deze drie steden meer dan 120.000 
mensen bij. Ook de zakelijke markt in de steden 
(o.a. Amsterdamse Zuidas) blijft groeien, als 
gevolg van de economische groei. Kwaliteits-

* CBS (2017), Regionale prognose 2017-2040

horeca op een onderscheidende locatie, zoals 
in gemeente Stichtse Vecht aanwezig, kan van 
dit groeiende potentieel profiteren. 

Toenemend dag- en verblijfstoerisme

De Vecht is een belangrijk onderdeel in het 
toeristische vaarnetwerk in de regio. Delen van 
Stichtse Vecht komen met de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (forten etc.) vanaf 2019 op de lijst van  
het UNESCO Werelderfgoed te staan, de 
indiening van het nominatiedossier staat voor 
2018. Ook de Maarsseveense plassen hebben  
aantrekkingskracht op recreanten uit de 
Utrechtse regio.

Er zijn meerdere (beleids)initiatieven** om het 
toeristisch-recreatieve product De Vecht beter 
op de kaart te zetten, er worden bijvoorbeeld 
meer aanlegplaatsen nagestreefd en er wordt 
een fietsbrug bij Nigtevecht gerealiseerd. 

Het meer benutten van de landschappelijke 
kwaliteiten en de toeristische netwerken (fiets- 
en vaarroutes), in combinatie met het groeiende 
inwonertal in de directe regio, levert extra 
bezoekerspotentieel voor de horeca, zowel voor 
de daghoreca met terras als voor aanbieders 
van overnachtingsmogelijkheden.

** zie o.a. ‘Beleidsnota Recreatie en Toerisme’, en 
‘Ligplaatsbeleid Stichtse Vecht’

Forten HWL in oranje (hollandsewaterlinie.nl)

Kaart 3 Inwonertal en ontwikkeling 2025
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2.4  Perspectief Stichtse Vecht

Overall een positief perspectief

De horeca manifesteert zich landelijk als een 
groeimarkt, doordat consumenten weer meer 
buiten de deur eten en de horeca als 
ontmoetingsplek gebruiken. In gemeente 
Stichtse Vecht zijn daarnaast extra groeikansen. 
Het inwonertal in de directe regio groeit sterk. 
Door de hoge landschappelijke kwaliteiten, 
dorpsgezichten en vrijplaatsen kan meer dan 
gemiddeld ingesprongen worden op de 
behoefte bij consumenten aan beleving.

Groei vooral in centra en aan de Vecht

Met name langs de Vecht, zowel in de 
dorpscentra als in het buitengebied, zijn de 
potenties voor (meer) horeca het grootst. De 
centra van Maarssen-Dorp en Breukelen zijn de 
hoofdcentra van de gemeente en blijven de 
belangrijkste locaties voor horecabezoek. Ook 
de andere dorpen aan de Vecht hebben een 
goede uitgangspositie door hun dubbelfunctie 
voor het lokale publiek en de dagrecreant. 

Vooral kansen dag- en avondhoreca

Er zal een stijgende vraag naar dagconcepten 
en terrassen, in centra al dan niet gecombi-
neerd met detailhandel (blurring), zijn. Het 
restaurantaanbod is reeds de sterkst 

Kansrijke positie voor de horeca in Stichtse Vecht

Vooral kansen in de centra en aan de Vecht

ontwikkelde sector in de gemeente, maar kan 
zich juist door deze bekendheid als ‘goed 
restaurantengebied’ blijven ontwikkelen. 

Ook de trend van een toename in de over-
nachtingscapaciteit in hotels, logementen en 
B&B’s kan worden doorgezet, rekening houdend 
met het toeristische potentieel en ook de groei 
van de zakelijke markt in de steden. 

De behoefte aan en het draagvlak voor een café 
in het lokale dorpscentrum zal blijven bestaan. 
Op basis van de trends wordt hiervoor ook in 
Stichtse Vecht echter geen groei meer voorzien. 
Voor het massale uitgaan tot diep in de nacht is 
de behoefte maar zeer beperkt. Dit is bijvoor-
beeld al terug te zien op de Brink in Breukelen, 
waar de cafés ook in het weekend regelmatig 
voor de uiterste sluitingstijd dichtgaan. 

De samenstelling van het lokale horeca-aanbod 
zal de komende jaren naar verwachting wat 
verschuiven, met name richting concepten waar 
je (ook) kunt eten. Er liggen volop kansen, maar 
de ondernemers zullen die zelf moeten pakken. 
Dit vereist ondernemerschap. Het ondernemers-
klimaat is gebaat bij een betrouwbaar gemeen-
telijk beleid met duidelijke en consistente kaders. 
Dit stimuleert investeringen op de meest 
geschikte en gewenste locaties.    



0 Hoofdstuktitel3 Toekomstvisie
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3.1  Ambitie en uitgangspunten

Ambities

Op basis van de verschillende bijeenkomsten 
en recent vastgestelde beleidsstukken* zijn de 
volgende ambities voor de horecasector in 
Stichtse Vecht geformuleerd:

• Divers en goed horeca-aanbod voor de 
bewoner, de recreatieve- en de zakelijke 
bezoeker;

• Gezond ondernemersklimaat met ruimte 
voor kwaliteit, innovatie en aandacht voor 
duurzaamheid;

• Positieve bijdrage aan het woon- en 
leefklimaat;

• Eenduidige regelgeving, alleen regels die 
nodig en handhaafbaar zijn;

• Goede samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers, gericht op bovenstaande 
gemeenschappelijke ambities.

Uitgangspunten

Bij de uitwerking van ambities naar beleid 
worden de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

* zie o.a. ‘Retailvisie Stichtse Vecht’, ‘Beleidsnota 
Recreatie en Toerisme’, ‘Focus op morgen - 
Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040’ en 
‘Ligplaatsbeleid Stichtse Vecht’

• De bestaande ruimtelijke aanbodstructuur is 
het uitgangspunt en de basis voor de 
toekomstig gewenste structuur;

• Horeca draagt bij aan de maatschappelijke 
ontmoetingsfunctie voor bewoners. De 
centra zijn hierbij de belangrijkste 
ontmoetingslocaties;

• Het verenigingsleven is van groot belang 
voor de bewoners van Stichtse Vecht 
(bijdrage woon- en leefklimaat, lokale 
binding). Horeca-activiteiten horen daarbij, 
mits met een ondergeschikt karakter;

• Horeca-activiteiten moeten in vergelijkbare 
situaties vergelijkbaar worden behandeld en 
aan dezelfde regels voldoen: het ‘gelijke-
monniken-gelijke-kappen-principe’;

• Gemeente Stichtse Vecht en de horeca in 
de gemeente heeft zich te houden aan de 
landelijke wet- en regelgeving. Beperkingen 
en eisen vanuit de Drank- en Horecawet 
(DHW, exploitatievergunning) en wet Bibob 
zullen moeten worden nageleefd.

Toekomstige horeca-ontwikkelingen dienen 
afgestemd te zijn op de kwaliteiten van de 
locatie en de kenmerken van de omgeving. 
Enkele beperkingen hieromtrent:
• Het secundaire wegennet in de gemeente, 

langs de Vecht en door het buitengebied, 

kan veelal slechts een beperkte 
hoeveelheid autoverkeer verwerken; 

• Stichtse Vecht bestaat uit een verzameling 
kleine en grotere ‘woonkernen’. Veel 
mensen die hier (komen) wonen hechten 
waarde aan rust, waardoor overlast maar in 
beperkte mate geaccepteerd zal worden 
(minder dan bijvoorbeeld in de binnenstad 
van Utrecht);

• Het centrum van Maarssen-Dorp en Loenen 
aan de Vecht en (delen van) de kernen 
Vreeland, Nigtevecht, Nieuwesluis, Nieuwer 
ter Aa, Kockengen en Loenersloot zijn 
beschermd dorpsgezicht. Dit betekent dat 
aan de karakteristieke uitstraling van de 
openbare ruimte en het gevelbeeld geen 
afbreuk mag worden gedaan. Ook voor de 
monumenten in de gemeente geld dat het 
gevelbeeld niet mag worden aangetast;

• Natuur- en Milieuwetgeving legt 
beperkingen op de mogelijkheden in het 
buitengebied, zoals bij het Natura 2000- 
gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’. Water-
beheerder Waternet/AGV hanteert eisen 
aan de waterkwaliteit en stelt voorwaarden 
aan de mate waarin (vaste) objecten op de 
Vecht en aangrenzende waterwegen zijn 
toegestaan.
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3.2 Ruimtelijke visie

Beheersbare groei, met respect voor de omgeving

De Gemeente Stichtse Vecht staat voor een 
toekomstbestendig beleid. Uit de analyse komt 
duidelijk een groeiverwachting voor de 
horecasector naar voren. Gemeente Stichtse 
Vecht wil bestaande en nieuwe horeca gepast 
ruimte bieden. Een wildgroei aan voorzieningen 
in tijden van economische voorspoed staat deze 
visie daarom niet voor: kwaliteit boven kwantiteit. 

Kansrijke horecaontwikkelingen worden 
gekoppeld aan locaties waar voor deze horeca 
de grootste aantallen lokale consumenten en 
bezoekers aanwezig zijn en waar de horeca de 
meeste meerwaarde heeft voor het woon- en 
leefklimaat, voor het behoud van het voorzie-
ningenniveau en als economische drager ten 
behoeve van het behoud van cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen.

Horeca en terrassen centra Maarssen en 

Breukelen

In de centrumgebieden van Maarssen en 
Breukelen wordt de doorontwikkeling van horeca 
die overdag en ’s avonds publiek trekt mogelijk 
gemaakt en wordt, waar dit ruimtelijk kan, meer 
ruimte geboden voor terrassen (kaart 4). Dit zijn 
de twee belangrijkste authentieke centra met 

Kaart 4 Ontwikkelingsvisie horecasector Stichtse Vecht
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een echte centrumfunctie. Lichte vormen van 
horeca, zoals lunchroom en coffeebar, kunnen 
in deze centra aan het aanbod worden 
toegevoegd, al dan niet in combinatie met 
detailhandelsactiviteiten. Hier zijn de meeste 
bezoekers, zowel lokale als recreatieve 
doelgroepen. Bij gebrek aan fysieke ruimte voor 
terrassen kunnen ook mogelijkheden verkend 
worden om drijvende terrassen op de Vecht toe 
te staan (pilot, zie hoofdstuk 4).

Focus langs de Vecht voor groeisectoren

In Loenen aan de Vecht, Vreeland, de kleinere 
kernen aan de Vecht en elders langs de Vecht 
zijn de landschappelijke kwaliteiten en de 
recreantenstroom dusdanig dat ook op deze 
locaties een toename aan horeca-activiteiten 
mag worden verwacht. Het leef- en recreëer-
genot voor bewoners wordt hierdoor tevens 
vergroot, mits de het horecabedrijf qua schaal 
en concept passend bij de omgeving is. 

In de centra en elders langs de Vecht kunnen 
alle drie de doelgroepen voor de horeca worden 
bediend:
• bewoners in de gemeente;
• fiets-, wandel-, vaar- en verblijfsrecreanten;
• zakelijke en exclusieve markt (gerichte 

aantrekkingskracht op doelgroepenpubliek 
uit Amsterdam en Utrecht).

Hierbij wordt gedacht aan een verdere groei 
van extra overnachtingscapaciteit in de vorm 
van kleinere hotels of logementen en bed & 
breakfasts. Ook dag- en avondhoreca in de 
vorm van o.a. tearooms, lunchrooms of 
(kwaliteits)restaurants langs de Vecht kunnen 
worden toegestaan.

Bij grootschaligheid in de vorm van een hotel 
met meer dan 50 bedden of een horecaconcept 
met een zeer grote publieksaantrekkelijke 
werking ontstaan al gauw lokale praktische 
bezwaren (infrastructuur, landschappelijke 
inpassing en/of overlast). Dergelijke horeca sluit 
bovendien minder goed aan op de vraag naar 
kleinschaligheid en authenticiteit.

Behoud horeca overige kernen en locaties

Bestaande horecabedrijven in de overige 
kernen dragen eveneens bij aan de 
maatschappelijke lokale ontmoetingsfunctie. 
Behoud van het huidige niveau aan horeca is 
gewenst. De horeca maakt in deze visie 
nadrukkelijk onderdeel uit van het (doorgaans 
beperkte) lokale voorzieningenniveau.

Ook bestaande horecabedrijven in het 
buitengebied kunnen de huidige activiteiten 
voortzetten. Buiten de ‘Vechtzone’ zijn locaties 
met (verblijfs-)recreatievoorzieningen, zoals 

Langs de Vecht mag horeca voor recreant vestigen, ..

.. mits aansluitend op landschappelijke kwaliteit
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jachthaven of camping (o.a. Maarsseveense 
plassen, Scheendijk en rondom Kockengen). 
Substantiële toename in het aantal horeca-
bedrijven of in de omvang van bestaande 
bedrijven wordt beleidsmatig niet actief 
nagestreefd.  

Binnen in het overdekte deel en in de plint van 
winkelcentrum Bisonspoor (Maarssenbroek) 
kan het huidige aanbod dag- en avondhoreca 
worden behouden. Het aanbod is gericht op het 
lokale draagvlak, de winkelbezoekers en 
stationspassanten (trafficlocatie). Dit zijn steeds 
vooral de inwoners van Maarssenbroek en 
overig Maarssen zelf. 

Nieuwe ontwikkelingen buiten de genoemde 
‘groeigebieden’ langs de Vecht worden niet op 
voorhand uitgesloten, maar hiervan zal de 
toegevoegde waarde voor het woon- en 
leefklimaat en het voorkomen van overlast voor 
omwonenden nadrukkelijk moeten worden 
afgewogen. 

Horeca-activiteit en paracommercie 

Horeca-activiteiten bij sportverenigingen, 
dorpshuizen en andere paracommerciële 
instellingen, waaronder musea zijn in beginsel 
gericht op de hoofdactiviteit en daarom in 
principe alleen bedoeld voor de deelnemers/

bezoekers van de instelling/vereniging. Het 
tijdens of na afloop van de activiteit een drankje 
nuttigen is onderdeel van het samen bezig zijn 
en heeft op dat moment sociaal-maatschappe-
lijke relevantie. Als dergelijke horeca-activiteiten 
commercieel worden uitgebaat (bijvoorbeeld 
verpacht) en er ook bezoekers van buiten 
worden toegelaten, zullen deze in de praktijk tot 
reguliere horeca verworden bedrijven ook als 
zodanig worden beoordeeld in beleid en 
regelgeving, zie hoofdstuk 4.

Ook voor musea en andere culturele 
instellingen staat een eventuele horecafunctie 
ten dienste van de hoofdfunctie en richt de 
horeca-activiteit zich derhalve op de 
museumbezoekers.

Duurzaamheid en identiteit Stichtse Vecht

De schoonheid van de Vecht van Bistro Belle in 
Oud-Zuilen tot aan No100 in Nigtevecht kan veel 
meer gezamenlijk vermarkt worden. Dat begint 
bij de organisatie van de horecasector zelf. 
Samenwerking met partners in de toeristische 
sector (o.a. gezamenlijke uit-folder, 
arrangementen met koppeling lunch of 
overnachting aan activiteit) leidt tot een 
economisch vitaal en horeca-aanbod. Deze 
(digitale) folders en arrangementen moeten ook 
(nieuwe) bewoners bereiken.

Horeca-ondernemers kunnen hun lokale 
identiteit verder vergroten door producten in 
toenemende mate in te kopen bij de lokale 
agrarische sector. Dit spreekt klanten aan 
(lokale oorsprong van producten) en draagt bij 
aan de duurzaamheidsambitie (o.a. minder 
CO2-uitstoot door transport).

Ook op het gebied van voedselverspilling, 
water- en energieverbruik en (scheiden van) 
afval kunnen horeca-ondernemers het milieu 
minder belasten. Op verschilende plekken in het 
land wordt op lokaal of regionaal niveau actief 
gewerkt aan een duurzame horeca. Een goed 
voorbeeld is de Leidse regio, waar een groep 
maatschappelijk initiatiefnemers actief samen 
met de horecasector resultaten boekt*.

Inspiratiesessie groene horeca

Gemeente Stichtse Vecht heeft duurzaamheid 
hoog in het vaandel staan. Om het belang en 
de kansen van een ‘groenere horecasector’ ook 
(nog) meer bij de lokale ondernemers onder de 
aandacht te brengen, wordt een inspiratiesessie 
met aansprekende praktijkvoorbeelden 
georganiseerd. De gemeente zal hiervoor het 
initiatief nemen.

* Ambitie voor de Leidse regio, ter inspiratie: 
https://duurzaamuiteten.nl/



0 Hoofdstuktitel4 Beleidskader
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4.1  Planologisch kader

Horeca-categorieën bestemmingsplan

Tot nu worden in bestemmingsplannen in 
Stichtse Vecht verschillende (stelsels van) 
horeca-bestemmingen gehanteerd. Er is 
behoefte aan uniforme bestemmingen, die recht 
doen aan de ontwikkelingen in de markt, 
waarbij horecaconcepten zich steeds minder tot 
een ‘klassieke’ sector laten bestempelen 
(bijvoorbeeld een grandcafé). Tegelijkertijd blijft 
het wenselijk in bestemmingsplannen onder-
scheid te kunnen maken tussen lichte en zware 
horeca-vormen. Zo wordt voorkomen dat een 
horeca-ontwikkeling door een bestemmingsplan 
wordt tegengehouden, terwijl deze door het 
lichte karakter juist zeer gewenst is, of dat een 
ondernemer zijn concept niet kan aanpassen 
aan de behoefte van het publiek (bijvoorbeeld 
van café naar eetcafé).

De horeca-bestemmingen in toekomstige 
bestemmingsplannen en omgevingsplannen 
van Stichtse Vecht zijn:
1. Lichte horeca: geen drankverstrekking 

(enkel non-alcoholisch): lunchroom, 
fastservice, koffiecorner, ijssalon etc.;

2. Uitgaanshoreca: drankverstrekking, al dan 
niet in combinatie met spijzen-/maaltijd-
verstrekking, 

3. Feesthoreca: horeca-inrichting met 
dansvloer en/of zalenverhuur;

4. Logement: pension, logiesverstrekking, met 
eventueel drank- en spijsverstrekking 
uitsluitend voor eigen gasten;

Voor het exploiteren van een hotel is de 
dubbelbestemming categorie 2 en 4 vereist: 
logiesverstrekking in combinatie met drank- en/
of spijzenverstrekking voor derden.

Categorie 1 in centrumbestemming

Om de gewenste flexibiliteit en dynamiek in de 
retail- en horecasector in de grotere centra te 
faciliteren wordt de lichte-horecacategorie 
(categorie 1) als onderdeel van de centrumdoel-
eindenbestemming opgenomen. Bij de 
actualisatie van het bestemmingsplan van 
Maarssen-centrum en Breukelen-centrum wordt 
dit geëffectueerd. Ook in winkelcentrum 
Bisonspoor en het naastgelegen stationsplein 
kan dit principe van planologische flexibiliteit 
gevolgd worden, hoewel de groeikansen voor 
de horeca hier naar verwachting beperkter zijn. 
Bestaande zwaardere horeca-bestemmingen 
krijgen een categorie 2- of 3-bestemming. Aan 
horecabedrijven met dansvloer of zaalverhuur 
(categorie 3) worden hogere geluidseisen 
gesteld aan het pand, omdat er ook meer geluid 
(versterkte muziek) geproduceerd wordt. De 

Onderscheid lichte en zwaardere horecabestemming

Daghoreca zonder alcohol in centrumbestemming
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bedrijven zullen een bestemmingsplan-
procedure moeten doorlopen. Initiatieven 
worden getoetst aan het ontwikkelingskader 
zoals verwoord en verbeeld in de ruimtelijke 
visie (paragraaf 3.2). 
Voor een ontwikkeling in de centra en langs de 
Vecht hanteert de gemeente een ‘ja, mits’- 
beoordelingsprincipe. De ontwikkeling wordt 
toegestaan, mits:
• de ontwikkeling geen afbreuk doet aan de 

landschappelijke kwaliteiten;
• de verkeersaantrekkende werking die van 

de ontwikkeling uit gaat, past bij de lokale 
infrastructuur;

• de ontwikkeling geen onevenredige inbreuk 
doet op het woongenot van omwonenden.

Elders in de gemeente geldt het ‘nee, tenzij’- 
principe. Nieuwe ontwikkelingen worden niet 
toegestaan. Enkel indien het initiatief een 
aantoonbare toevoeging/meerwaarde biedt ten 
opzichte van de bestaande aanbodstructuur, 
kan gemotiveerd worden afgeweken van de 
beleidslijn. Ook dan zal de ontwikkeling moeten 
voldoen aan dezelfde voorwaarden als bij de 
‘ja,mits’-ontwikkelingen. Mogelijke uitzondering-
en zijn bijvoorbeeld een cultuurhistorisch 
waardevolle locatie/pand, zoals Kasteel 
Loenersloot, of, bij regionale behoefte op 

impact (o.a. parkeercapaciteit) op de directe 
omgeving is veelal groter, doordat er grotere 
pieken in de publieksstroom verwacht mogen 
worden.

Ook combinaties van detailhandel en non-
alcoholische horeca (blurring) worden met deze 
centrumbestemming mogelijk. Wel is het van 
belang op te merken dat wanneer een 
ondernemer (deels) een lichte vorm van horeca 
wil beginnen, deze ondernemer, zoals elk 
horecabedrijf, zal moeten beschikken over een 
exploitatievergunning (sprake van een openbare 
inrichting conform beschreven in de APV). 
Combinaties van detailhandel en het schenken 
van alcohol blijven niet toegestaan zolang dit 
ook in de Drank en Horecawet verboden blijft.

Ondergeschikte horeca in winkels

Horeca-activiteiten in een winkel zijn alleen 
zonder exploitatievergunning en horeca-
bestemming mogelijk indien de winkel:
• geen terras heeft;
• het inpandige horecagedeelte niet meer dan 

20% van het verkoopvloeroppervlak betreft 
tot een maximum van 20 m².

Bed & breakfast

Een bed & breakfast is een kleinschalige 
overnachtingsaccommodatie voor toeristisch en 

veelal kortdurend verblijf, met ontbijt. Een bed & 
breakfast is gevestigd in een woonhuis en wordt 
geëxploiteerd door de bewoners. De 
hoofdfunctie (bestemming) is ‘wonen’ en de 
horecafunctie ‘logies met ontbijt’ is een 
ondergeschikte nevenfunctie. Hiervan is sprake 
bij maximaal vier bedden en twee slaapkamers. 
Bij een grotere overnachtingscapaciteit of indien 
er niet door de ondernemer gewoond wordt, 
dient de bed & breakfast zich te registreren als 
logiesverstrekker (bedrijfsmatig) en is de 
horeca-bestemming ‘logement’ vereist 
(categorie 3). 

Gelet op de marktontwikkelingen met o.a. 
Airbnb is het gewenst het ondergeschikte 
karakter van het betaald overnachten in een 
woning strikt na te leven. In Amsterdam blijken 
er veelvuldig bedrijfsmatig overnachtingen te 
worden aangeboden in woningen (grotere 
capaciteit en/of verhuurder er niet woonachtig). 
Deze situatie is ongewenst: onveilig (geen 
vergunningen en voorschriften), inbreuk op 
sociale cohesie (geen buren maar toeristen) en 
oneerlijk voor de bedrijfsmatige hotelsector. 

Beoordeling nieuwe initiatieven

Bestaande horecabedrijven zijn bestemd. 
Initiatieven voor nieuwe horecabedrijven of voor 
substantiële uitbreiding van bestaande 
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termijn, een tweede zeer grootschalig hotel aan 
de corridor (niet inpasbaar langs de Vecht).

4.2  Algemene beleidsregels

Kaders voor toekomstig beleid

De uitvoering van de visie, zoals neergelegd in 
hoofdstuk 3, vraagt op onderdelen om 
(gedeeltelijke) aanpassing van beleidsregels. In 
deze paragraaf wordt nader op het beleidskader 
ingegaan. Dit kader levert input voor 
(aanpassing van) onder meer de:
• APV;
• exploitatievergunning;
• drank- en horecaverordening;
• terrasvergunningenbeleid;
• bestemmingsplannen. 

Gelet op de dynamiek in de horecasector en de 
samenleving als geheel is het niet verstandig 
alles ‘dicht te regelen’, maar wordt geadviseerd 
met voorliggende visie en beleidskader in de 
hand het gesprek te blijven voeren en als 
gemeente én horecasector gezamenlijk het 
beleid te monitoren (zie paragraaf 4.3).

Vanuit de behoeften uit de horecasector (zowel 
ondernemers als bezoekers) worden voorts 
twee pilots voorgesteld. Gedurende de 
pilotperiode wordt gemonitord of de pilots 

positief bijdragen aan de gewenste ontwikkeling 
van het horecaklimaat en of (onvoorziene) 
negatieve effecten voor derden beperkt blijven 
(integrale belangenafweging). Zo kan eerst in 
de praktijk de uitwerking en de wenselijkheid 
worden getoetst, alvorens het beleid hier voor 
de komende jaren op aan te passen.

Pilot vrije sluitingstijden

Het sluitingstijdenregime voor de horeca in 
gemeente Stichtse Vecht is in de Algemene 
Plaatselijke Verordening 2014 (APV) geregeld. 
Voor alle horecabedrijven geldt dat zij na 2.00 
uur geen nieuwe gasten toelaten, en op 
maandag tot en met vrijdag tussen 3.00 en 7.00 
uur en op zaterdag en zondag tussen 4.00 en 
7.00 uur gesloten moeten zijn. Terrassen dienen 
vanaf 0.00 uur gesloten te zijn.

Een aantal horeca-ondernemers, met name 
caféhouders in Maarssen-dorp, willen graag 
langer open kunnen zijn. Voor de meeste 
ondernemers is de sluitingstijd ruim voldoende. 

De horecasector verwacht dat bij vrije sluitings-
tijden (potentiële) overlast afneemt en voelt zich 
hierin gesterkt door het succesvolle beleid op 
dit punt in de regio (o.a. in gemeente Woerden). 
Genoemde argumenten om vrije sluitingstijden 
te hanteren:

• Het geeft ondernemers en bezoekers meer 
vrijheid, zonder extra overlastrisico’s. Er is 
een beperkt aantal cafés die op uitgaans-
avonden hun gasten gelijdelijk laten 
vertrekken, deels na 4:00 uur. Overige 
gelegenheden zullen (veel) eerder sluiten, 
gelijk aan de huidige situatie.

• Horeca-ondernemers voelen zich 
verantwoordelijk voor het voorkomen van 
overlast in de buurt en kunnen hierop 
worden aangesproken. Dit is niet gekoppeld 
aan een sluitingstijd.

• De huidige sluitingstijd geeft twee keer een 
piek in geluid/overlast: als bezoekers voor 
2:00 uur binnen moeten zijn en als bij 
sluitingstijd tientallen bezoekers tegelijk het 
pand verlaten. Bij vrije sluitingstijden is dit 
risico er niet.

Er wordt een voorstel gedaan naar de raad, om 
een proefperiode in te stellen (pilot) waarin de 
sluitingstijden worden losgelaten. De pilot 
betekent dat een jaar lang een algemene 
ontheffing van de sluitingstijden voor de 
bedrijfsmatige horeca wordt gehanteerd. 
Halverwege de periode en voor het aflopen van 
het jaar wordt de pilot met betrokkenen 
geëvalueerd (agendapunt horeca-overleg). 
Na de pilotperiode van een jaar besluit de 
gemeenteraad of de vrije sluitingstijden óf het 
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Het in de vorige horecanota beschreven 
terrassenbeleid voor Maarssen (Gastvrij 
Stichtse Vecht, Nota tijdelijk horecabeleid 2013: 
paragraaf 4.5 en 4.6), blijft uitgangspunt voor de 
hele gemeente. Hierop voortbordurend wordt 
gekozen voor meer lokaal maatwerk 
(beleidsvrijheid), om waar gewenst en mogelijk 
ruimte voor een terras te bieden.

Veelal mogen terrassen alleen in de openbare 
ruimte indien gesitueerd aan de gevel van het 
horecabedrijf geplaatst worden. De ruimte 
hiervoor is echter op veel plaatsen beperkt. 
Bovenstaande vergunningsvrije terras-zone is 
dus niet overal een optie. In dit beleid wordt 
ingezet op meer fysieke mogelijkheden voor de 
horeca. Overterrassen worden toegestaan van 
april tot oktober, bijvoorbeeld aan de kade van 
de Vecht. Dit zijn terrassen die niet direct aan 
de gevel, maar aan de overzijde van een straat 
(zonder veel autoverkeer) liggen. Het overterras 
mag, in overleg met de eigenaren en gebruikers 
van naastliggende panden, ook breder zijn dan 
het horecapand zelf (lokaal maatwerk). 
Vooruitlopend op actualisatie van een 
bestemmings-/omgevingsplan kan door middel 
van een afwijkingsbevoegdheid het terras 
mogelijk al worden toegestaan, mits voldaan 
wordt aan bovengenoemde voorwaarden.

huidige regime de standaard wordt. Om een 
besluit te kunnen nemen worden voor aanvang 
van de pilot de toetsingscriteria bepaald, waarbij 
tenminste aandacht is voor de aspecten:
• ontwikkeling aantal overlastmeldingen/

incidenten;
• ervaring/inzet met betrekking tot de 

handhaving van de openbare orde. 

Mochten de vrije sluitingstijden op basis van de 
toetsingscriteria na een jaar als negatief worden 
beoordeeld, dan kan op de huidige sluitings-
tijden worden teruggevallen (beëindiging 
algemene ontheffing). Bij een succesvol pilot-
traject worden de regels omtrent sluitingstijden 
voor de bedrijfsmatige horeca in de APV 
vervangen door de vrije sluitingstijden.

Terrassen: meer ruimtelijke mogelijkheden

Met terrassen werd voor de gemeentelijk fusie 
verschillend omgegaan. In de APV 2014 
(gemeentebreed) en in bestemmingsplannen 
(overal verschillend) zijn regels voor terrassen 
opgenomen. In voorliggend horecabeleid wordt 
een leidraad beschreven, op basis waarvan de 
APV en de bestemmingsplannen (nu veelal de 
beperkende factor) bij actualisatie worden 
aangepast. 

Pilot 1: vrije sluitingstijden

Pilot 2: tijdelijk drijvend terras op de Vecht
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De uiterste sluitingstijd van terrassen blijft 
middernacht (0.00 uur) om geluidoverlast voor 
omwonenden en andere vormen van verstoring 
van de openbare orde te voorkomen. Voor 
blurringconcepten met zowel een exploitatie-
vergunning als detailhandelsactiviteiten zijn de 
winkelsluitingstijden leidend. Voor terrassen in 
de openbare ruimte geldt in de hele gemeente 
een opruimplicht. Dit houdt in dat na 
middernacht de terrassen opgeruimd danwel 
opgestapeld of afgesloten moeten zijn voor 
(rokende) horecabezoekers. Dit voorkomt 
onduidelijkheid en overlast (handhaafbaarheid). 

Pilot seizoensgebonden pontonterassen

In het verlengde van bovenstaande wordt een 
voorstel gedaan naar de raad, om een 
proefperiode in te stellen (pilot-project) voor 
tijdelijke pontonterrassen op de Vecht van april 
tot oktober. Horeca-bedrijven in de bebouwde 
kom kunnen hiervoor in aanmerking komen. 
Vanzelfsprekend mag het drijvende terras het 
dorpsgezicht niet aantasten en zal met de 
waterbeheerder in overleg getreden moeten 
worden over de voorwaarden (o.a. doorvaar-
baarheid bij bruggen). 

In 2017 worden de mogelijkheden nader 
verkend en in 2018 kan met de drijvende 
terrassen worden geëxperimenteerd. Indien 

succesvol en zonder onevenredige overlast kan 
de terrasmogelijkheid vanaf 2019 worden 
gereguleerd (o.a. opnemen mogelijkheid in het 
bestemmingsplan), zo niet vervalt de 
mogelijkheid voor een pontonterras. Horeca-
bedrijven die mee willen doen met de pilot 
dienen rekening te houden met de tijdelijke aard 
van de pilot bij het doen van investeringen 
(bijvoorbeeld eerst ponton huren).

Paracommerciële instellingen versus horeca 

De horeca-activiteit bij een paracommerciële 
instelling, zoals een sportvereniging, een 
dorpshuis of een museum, hoort ondergeschikt 
te zijn en gericht op de hoofdactiviteit. In de 
APV zijn mogelijkheden voor horeca-activiteiten 
echter min of meer gelijk aan die van de 
reguliere commerciële horeca (gelijke 
schenktijden, geen vereiste koppeling aan de 
activiteit van de paracommerciële instelling), 
terwijl er in de bedrijfsvorm (kostenstructuur) en 
in de wetgeving toch duidelijke verschillen zijn. 
Vanuit de drank- en horecawet moet de 
caféhouder zich aan meer en strengere eisen 
houden dan de kantinevrijwilliger. Dit leidt tot 
ongewenste concurrentie en een veiligheids-/
handhaafbaarheidsrisico (alcohol schenken 
door niet-gekwalificeerde vrijwilligers).

Horeca-overleg belangrijk bij monitoring beleid

Horecasector Stichtse Vecht gaat zich organiseren
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Daarom wordt geadviseerd de bepalingen in de 
APV en Drank- en Horecaverordening voor de 
paracommerciële instellingen met een openbare 
inrichting, zoals een kantine, te evalueren en de 
horeca-activiteiten direct te koppelen aan (de 
bezoekers van) de instelling. Een paracommer-
ciële instelling kan er dan voor kiezen de 
kantine commercieel uit te laten baten (zelfde 
wet- en regelgeving als andere reguliere 
horeca) of zich te richten op de eigen bezoekers 
met aan de activiteit gekoppelde openingstijden.

4.3  Uitvoering en overleg

Wet- en regelgeving wordt gevolgd

In het gemeentelijke beleid en bij de 
vergunningverlening en handhaving wordt 
landelijke wetgeving gevolgd. Wijzigingen in o.a. 
Drank en horecawet kunnen leiden tot 
aanpassing van het lokale horecabeleid. Indien 
landelijke wet- en regelgeving wijzigt, wordt in 
het halfjaarlijkse horecaoverleg besproken of dit 
consequenties heeft voor het lokale beleid.

Gemakkelijker antwoord bij de gemeente

Meerdere horeca-ondernemers ervaren de 
gemeente vooral als een traag functionerend 
orgaan, waarbinnen het voor hen niet duidelijk 
is waar je het (volledige) antwoord op je vraag 

kan krijgen. De gemeente Stichtse Vecht wil 
graag een ondernemersvriendelijke gemeente 
zijn en gaat met één loket voor de horeca 
werken. Dit loket treedt in werking met 
vaststelling van dit document. Het mailadres 
voor de horeca is geactiveerd: horeca@
stichtsevecht.nl. 

Het horecaloket, bemand door twee ambtelijk 
verantwoordelijken, zorgt ervoor dat de vraag of 
het verzoek binnen een redelijke termijn wordt 
behandeld en communiceert zo spoedig 
mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen met de 
ondernemer over de voortgang. Het horecaloket 
geeft antwoord op vragen als: Wanneer heb ik 
wel/geen exploitatievergunning nodig voor mijn 
horeca-activiteiten? Mag ik alcohol schenken? 
Wat moet ik doen als ik als horeca-ondernemer 
een buitenbar wil tijdens een evenement?

Aanvragen versimpelen

Samen met enkele horeca-ondernemers en de 
gemeente (afdeling vergunningen) wordt 
gekeken naar mogelijkheden om individuele 
(ontheffings)aanvragen simpeler te kunnen 
indienen en sneller te kunnen beoordelen. 
Kleine aanpassingen in het functioneren 
(bijvoorbeeld als hetzelfde concept wordt 
voortgezet met een nieuwe bedrijfsleider) 
vragen nog vaak om het invullen van een 

compleet nieuwe aanvraag. Een ander 
voorbeeld is het kunnen indienen van een 
vooringevulde herhalingsaanvraag voor 
incidentele festiviteiten waarbij meer geluid 
wordt geproduceerd dan toegestaan binnen de 
reguliere geluidsnorm. Gemeente Stichtse 
Vecht is bezig met de digitalisering van haar 
dienstverlening richting ondernemer en inwoner, 
waardoor dergelijke vergunningverzoeken in de 
toekomst eenvoudiger/sneller kunnen worden 
ingediend en afgehandeld.

Halfjaarlijks horeca-overleg

In dit algemeen geldende beleidskader voert 
het te ver inhoudelijk in te gaan op alle 
(vergunnings)regels en de praktische uitvoering 
en handhaving hiervan, en werkt een statisch 
document niet doelmatig. Het horeca-overleg is 
het effectieve instrument om periodiek de 
praktische mogelijkheden en knelpunten van 
het horecabeleid te bespreken.

Tijdens de totstandkoming van het nieuwe 
horecabeleid is reeds de ambitie uitgesproken 
en het draagvlak ontstaan om als horecasector 
op structurele basis in overleg te treden met de 
gemeente. Structureel overleg is een van de 
belangrijkste middelen om het horecabeleid te 
kunnen monitoren. 
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Vaste thema’s die ten minste in het halfjaarlijkse 
horeca-overleg aan de orde komen zijn:
• horecabeleid en pilots in de praktijk;
• verloop evenementen;
• handhaving/afspraken verantwoordelijkheid 

veiligheid van en overlast door bezoekers 
(desgewenst kunnen nadere afspraken 
worden vastgelegd in een Convenant Veilig 
Uitgaan); 

• dienstverlening door de gemeente (contact 
en verloop verzoeken en aanvragen).

De burgemeester zit de overleggen voor. Op 
zijn uitnodiging schuiven aan:
• een gemandateerde vertegenwoordiging 

vanuit de horecasector;
• afdeling handhaving (politie en boa’s);
• afdeling vergunningen/beheer;
• afdeling beleid (economie en ruimte), 

waaronder ten minste een horeca-
contactpersoon.

Organisatie horecasector

Om sterker bij de gemeente en andere strategi-
sche partners (o.a. toeristische organisaties) 
aan tafel te zitten en belangen van de 
horecasector daarbij te dienen, acht de sector 
zelf de tijd rijp om zich beter te organiseren.
De lokale horecasector in Stichtse Vecht richt 
met ondersteuning van Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN) een interne overlegstructuur 
op. Er wordt in een nader te bepalen frequentie 
vergaderd met vertegenwoordigers uit alle 
horeca-sectoren en uit alle kernen/deel-
gebieden. Het horecapanel is onderdeel van of 
gaat op in deze overlegstructuur. Er  wordt een 
gemandateerd bestuur aangesteld, dat namens 
de horecasector in Stichtse Vecht aanschuift bij 
het halfjaarlijkse horeca-overleg.

Een beter georganiseerde horecasector kan 
daadkrachtiger als gesprekspartner en 
belangenbehartiger optreden in overleggen met 
de gemeente en met toeristische organisaties/
netwerken en winkeliersverenigingen. Vertegen-
woordigers van de gehele horecasector kunnen 
zitting nemen in de Economische stuurgroep 
Samen aan Zet. 

Met de overlegstructuur kan ook nieuw leven 
worden geblazen in de gezamenlijke marketing 
van de horeca in Stichtse Vecht. Gezamenlijke 
(reclame)uitingen en de organisatie van 
festiviteiten en andere (lokale) promotionele 
activiteiten kunnen, waar gewenst, gemeente-
breed worden opgepakt.

Dagrecreatie van Oud-Zuilen tot aan Nigtevecht

Horeca gesprekspartner aanpalende sectoren



Bijlage
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Proces - Bijeenkomsten

Startoverleg Horecapanel   12 december 2016

Nico Blokzijl Bar Bolenstein
Otto Brouwer Le Brasseur
Edo Kleijweg Het Schippertje
Simone van Laar KHN
Michel Nijman Hoeve Landzicht
Alex Rosendahl Alex
Ed Visser Snackkiosk Ed Kroket
Marc Witteman Burgemeester
Safak Morssink Beleidsadviseur
Tom Verkammen Beleidsadviseur

Overleg beleid en handhaving  23 januari 2017

Betty Duif Economische zaken, bedrijfscontactfunctionaris
Jan Gentenaar Wijkagent in Reigerskamp, Duivenkamp, 

Fazantenkamp.
Koen Janssen Adviseur Veiligheid
Nadya Kihel Wijkagent in Breukelen, Kockengen en Nieuwer 

ter Aa
Monique Leurs Vergunningverlening
Sylvia Lutters Team Ruimtelijke Ordering, 

Bestemmingsplannen
Kevin de Ridder Vergunningen en handhaving (omgevingsloket)
Safak Morssink Beleidsadviseur
Tom Verkammen Beleidsadviseur

Werkbijeenkomsten horeca-ondernemers  6 februari 2017 

Jousef Bekhit Restaurant Amigo's 
Nico Blokzijl Bar Bolenstein
Pieter Bos Restaurant en B&B Geesberge Maarssen
Otto Brouwer Le Brasseur
Jeffrey Hofland en
Robert Beumer 

Buitenplaats Slangevegt 

Alfred Kersbergen Dorpshuis Nigtevecht / No100 Eten en Drinken
Edo Kleijweg Het Schippertje
Simone van Laar KHN
Michel Nijman Hoeve Landzicht
Alex Rosendahl Alex
Rik en Sandra van der 
Schaft 

Trefpunt en Culinaire Cateraar Van der Schaft

Esther Slootman en  
Annemiek de Fouw  

Blaze Lifestyle

Martijn Spitter Bistro Belle
Chris Timmermans Schietvereniging Loenen

Meepraatavond vertegenwoordigers wijk-/dorpsraden 

         22 maart 2017 en terugkoppeling 9 mei 2017

Simona Bombarda Dorpsraad Loenen aan de Vecht
Ries Uppelschoten Wijkcommissie Bisonspoor
Rob Vlietman Wijkcommissie Staatslieden-/Zeeheldenbuurt
Marije Vroom Dorpsraad Loenen aan de Vecht
Safak Morssink Beleidsadviseur
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Conceptbespreking Horecapanel  20 april 2017 

Nico Blokzijl Bar Bolenstein
Pieter Bos Restaurant en B&B Geesberge Maarssen
Otto Brouwer Le Brasseur
Jeffrey Hofland en 
Robert Beumer 

Buitenplaats Slangevegt 

Alfred Kersbergen Dorpshuis Nigtevecht / No100 Eten en Drinken
Simone van Laar KHN
Michel Nijman Hoeve Landzicht
Alex Rosendahl Alex
Martijn Spitter Bistro Belle
Safak Morssink Beleidsadviseur
Tom Verkammen Beleidsadviseur
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