Gemeente Stichtse Vecht
T.a.v. de raadsleden
Maarssen, 1 april 2019
Betreft: Horecavisie gemeente Stichtse Vecht
Geachte raadsleden,
Ter besluitvorming ligt voor u de horecavisie. Over het algemeen een visie waar de meeste
Horecaondernemers zich in kunnen vinden. Gezien het proces tot totstandkoming van deze
visie, wil de horeca ook graag verder om deze visie om te zetten in beleid.
Wel wil de Horeca nog een grote zorg uiten en vragen of u hierover wil nadenken alvorens
een besluit namen. De afgelopen weken kopten verschillende landelijke en lokale dagbladen
met de explosieve stijging van horeca in de grote gemeenten, maar ook in de kleinere
gemeenten.
Te vaak wordt Horeca door gemeenten gezien als wondermiddel voor een leegstaand
winkelpand of als snelle bijverdienste voor teruglopende detailhandelomzetten. Het gevolg is
dat er in binnensteden een overkill aan Horeca bestaat. Dit leidt niet tot sterkere, maar tot
zwakkere binnensteden. De totale omzet moet tenslotte door meer horecaondernemers
worden verdeeld, mensen gaan immers niet twee keer lunchen of uit eten op een dag. Het is
dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat
weer te zien ontstaan. Daarnaast vindt de Horeca het van belang dat er een balans is in een
stad om tot een totale beleving te komen, dit betekent niet alleen Horeca, maar ook
detailhandel en ev cultuur en recreatie die bijdragen tot een langdurig verblijf in een stad. En
het laatste punt want de horeca belangrijk vindt, is ‘eerlijk speelveld’. Horeca die zich gaat
vestigen in een voormalig pand, waar voorheen detailhandel in zat, moet ook voldoen aan
de drank- en horecawet en milieueisen.
Vaak zijn de bestemmingsplannen leidend, maar een horecavisie kan hierin ook bepalend
zijn. Wij zien dus graag op een bepaalde manier dat er nagedacht wordt over dit onderwerp
en dat we samen kunnen kijken naar een mooie gemeente in balans.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijk groet,
Alex Rosendahl
Voorzitter afdeling Stichtse Vecht Koninklijke Horeca Nederland
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