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Advies te nemen besluit
1. De concept horecavisie vrijgeven voor consultatie.
2. De horecavisie ter kennisname aan de raad aanbieden.
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TOELICHTING
Inleiding
Met dit voorstel wordt de visie op de horeca van de voormalige gemeenten geharmoniseerd en
ingespeeld op de aanwezige horeca, van sterrenrestaurant tot de verschillende Bed & Breakfasts.
De voorliggende horecavisie is een visie op de commerciële horeca in Stichtse Vecht en vormt de
kapstok voor het nieuw te ontwikkelen (uitvoerings)beleid.
In 2017 is reeds een horecabeleidsvisie opgesteld door de horecaondernemers in Stichtse Vecht. Dat
was in opdracht van de gemeente. Het resultaat hiervan is op 16 januari 2018 vastgesteld door het
college van burgemeester en wethouders. Dit beleid leidde echter tot kritische reacties van bewoners
bij behandeling in de raad.
De raad heeft, horende de vele insprekers, het college verzocht de horecabeleidsvisie terug te
nemen en met de bewoners in gesprek te gaan.
Daarnaast werd geconcludeerd dat in het stuk naast een visie te veel uitvoeringsbeleid was
opgenomen en dat de integraliteit met andere beleidsvelden deels ontbrak. Hierdoor is een verkeerd
beeld ontstaan van de bedoeling van het beleidsvoorstel en de ruimte die we als gemeente willen
bieden. Om te voldoen aan de wens van de bewoners en de raad is de voorliggende horecavisie
opgesteld. Dit zal de basis zijn van het nieuwe horecabeleid voor de gemeente.
Argumenten
De horecavisie is de kapstok voor het toekomstige beleid.
In de visie wordt richting gegeven waar de horeca in Stichtse Vecht nog mogelijkheden heeft. Het
doel van de visie is:
• horecaontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan de kwaliteit en identiteit van de gemeente;
• richting te geven aan de concentratie en spreiding van verschillende soorten horecavestigingen
in de kernen;
• het geven van een kader waardoor ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden op
hoofdlijnen weten waar ze aan toe zijn.
Hierin ligt een spanningsveld besloten tussen flexibiliteit en zekerheid. De behoefte om te kunnen
innoveren en inspelen op wijzigende marktomstandigheden vraagt om een flexibel beleid. Anderzijds
willen bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden juist zoveel mogelijk zekerheid hebben
over de ontwikkelingen die ze in hun omgeving kunnen en mogen verwachten. De kaders wordt in
het nieuw te ontwikkelen beleid verder uitgewerkt.
In de visie worden op gebiedsniveau de gewenste uitbreidingsmogelijkheden aangegeven.
Horeca is landelijk nog steeds een groeimarkt. Zo ook in Stichtse Vecht. Door de hoge
landschappelijke kwaliteiten, buitenplaatsen en historische kernen kan in onze gemeente meer dan
gemiddeld ingesprongen worden op de behoefte aan beleving bij consumenten.
Hierbij zijn er vooral kansen voor daghoreca, avondhoreca in de vorm van restaurants en
kleinschalige overnachtingsmogelijkheden. Echter niet elk gebied is geschikt voor een bepaalde vorm
van horeca. Daarom is gekozen om op gebiedsniveau richting te geven aan de
uitbreidingsmogelijkheden op het bestaande areaal.
De visie biedt ruimte voor innovatie en maatwerk
Nieuwe ontwikkelingen die niet passen binnen de visie worden niet op voorhand uitgesloten. Dit geldt
bijvoorbeeld voor‘toppers’; bedrijven die qua karakter, uitstraling, ligging of concept bijdragen aan
een sterke uitstraling van het gebied en die vanwege uniciteit iets toevoegen aan het bestaande
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aanbod in de kernen of in de regio. Een sterrenrestaurant bijvoorbeeld of een bijzondere
overnachtingsmogelijkheid.
Ook marginale uitbreiding van de oppervlakte van bestaande horeca-inrichtingen hoeft niet per
definitie in strijd te zijn met de visie. Een bijzondere omstandigheid kan zijn gelegen in de
verwachting dat het woon- en leefklimaat zal verbeteren door een kwalitatieve verbetering van een
horecagelegenheid. Bij beoordeling van aanvragen kijken we daarom ook naarde specifieke
omstandigheden.
Kanttekeningen
In de nieuwe horecavisie wordt meer ruimte gegeven aan horecagelegenheden. De mogelijkheid
bestaat dat naar aanleiding van de uitwerkingen blijkt dat een aantal punten in de uitvoering niet
haalbaar zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat deze toch te veel negatieve effecten hebben op de
omgeving. De visie geeft dan ook geen garanties.
Uitvoering
Na besluitvorming wordt gestart met een participatief traject. Hiervoor zal in ieder geval meerdere
inloopavonden worden gehouden. Op basis van de uitkomsten van het traject zal de visie worden
aangepast en daarna voor besluitvorming worden voorgelegd.
Communicatie en Participatie
1. De voorliggende conceptvisie is vooraf voorgelegd aan Koninklijke Horeca Stichtse Vecht en de
bewonersgroep die hebben ingesproken hebben bij de gemeenteraad in mei 2018 (inmiddels
aangesloten bij de dorpsraad Maarssen-Dorp).
2. Er worden drie inloopavonden georganiseerd ter consultatie. Deze worden aangekondigd met
een persbericht, via de online evenementenkalender, nieuwsbrief en social media.
3. Na vaststelling voor consultatie worden de inloopavonden middels persbericht en de online
nieuwsbrief onder de aandacht gebracht. De bewonersgroep en Koninklijke Horeca worden apart
geïnformeerd. De input die tijdens de inloopavonden wordt opgehaald wordt verzameld, en waar mogelijk - verwerkt. De definitieve versie wordt naar verwachting in april 2019 ter
besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd,
Raadsinformatiebrief
Zie bijlage.
Financiële paragraaf
De horecavisie zelf heeft geen financiële gevolgen. De uitvoering kan mogelijk wel financiële
consequenties hebben. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het verruimen van de mogelijkheden binnen de
APV voor horecaondernemers. Dit kan financiële consequenties voor de gemeente hebben door
mogelijke daling van de legesinkomsten.
Juridische paragraaf
Nadat de consultatieronde heeft plaatsgevonden zal vaststelling en publicatie deze visie rechtskracht
geven.
Risicoparagraaf
Niet van toepassing.
Duurzaamheidsaspecten
In de horecavisie wordt aandacht besteed aan de bestendiging van de horeca en is ook een trend die
momenteel speelt in de horecawereld. Horecaondernemers kunnen hun lokale identiteit verder
vergroten door ecologische producten te ontwikkelen en in toenemende mate inkopen te doen bij de
lokale (agrarische sector). Dit spreekt klanten aan (lokale oorsprong van producten) en draagt bij aan
de duurzaamheidsambitie (o.a. minder C02-uitstoot door transport). Op het gebied van vermindering
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voedselverspilling, kraanwater i.p.v. flessen water, water- en energieverbruik en (scheiden van) afval
kunnen horecaondernemers het milieu minder belasten. In het land wordt op lokaal of regionaal
niveau actief samengewerkt aan een duurzame horeca.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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