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Betreft: Concept ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017

Geacht College,

Gezien het feit dat een gedeelte van Noordwest zich verder tot centrumgebied ontwikkeld en de
Amsterdamstraatweg kennen als een plek waar horeca gevestigd is hebben we met belangstelling het
concept horecakader doorgenomen. We adviseren u dan ook graag in deze, Utrecht verdient het om
ook voorop te lopen in duidelijk horecabeleid met een rechtvaardig speelveld.
Horeca in modules
Wij begrijpen dat de Drank & Horecawet leidend is voor uw kadernota. Maar de ontwikkeling van
categorie D met een nieuwe sub 3 geeft aan dat u ook met overige wetten van doen hebt.
Geluidshinder, winkelsluitingstijden, milieuwetgeving. Dit kan leiden tot discussie en is geen
vereenvoudiging. Ook is het de vraag wat er gebeurt als bijvoorbeeld de winkeltijdenwet verandert of
zoals het er nu voorstaat; graag aanpassingen gedaan gaan worden in de Drank & Horecawet,
waarbij de trend echt zal zijn om meer op lokaal niveau te regelen. Elke categorie is gekoppeld aan
een hinderprofiel. Het voorkomen van hinder ligt bij de verantwoordelijkheid van de ondernemer en
handhaven op overlast is de taak van de gemeente. Ons advies is om met modules te gaan werken
stapelbaar op de laagdrempelige exploitatievergunning uit de eerste alinea. Een module voor alcohol,
een module voor een keuken, een module voor geluid, module voor sluitingstijden, module voor
afhalen/bezorgen. etc.. Dit geeft de mogelijkheid om ze ook per module weer in te trekken.
Additionele en of ondersteunende horeca
In Noordwest zien we zeker kansen voor met name de ondersteunende horeca binnen de retail. We
begrijpen echter ook de klacht van horeca ondernemers die spreken over oneerlijke concurrentie, ook
al gaat het maar om 40% van het vloeroppervlak. Horecaondernemers dienen direct een
exploitatievergunning aan te vragen en hebben niet de vrijheid tot het opzetten van ondersteunende
detailhandel. Ook hebben we vragen bij het feit of er daadwerkelijk gehandhaafd wordt op het feit dat
er geen alcohol wordt geconsumeerd bij ondersteunende horeca. Ons advies; Verlaag de leges voor
een exploitatievergunning zonder alcohol en verplicht ook ondersteunende en additionele horeca deze
aanvragen. Een prettige bijvangst in deze is dat je weet waar horeca activiteiten zijn en dat maakt het
voor handhaving eenvoudiger.
Amsterdamsestraatweg
Een historische route in ontwikkeling met nieuwe concepten maar ook met overlast. De sluitingstijden
voor de beruchte strook daar staan we nog steeds achter. Tevens zien we goede initiatieven,
ondernemers die wel aansluiten bij de wensen van de wijk. In uw kader, profiel 9, stelt u dat er een
positief advies nodig is van de wijkvertegenwoordiging. Een juiste zet, maar maak wel duidelijk wie of
welk dit is. Ons advies is om deze wijkvertegenwoordiging te benoemen. Als wijkraad kunnen we
hierin een rol spelen, dit mede omdat de wisselwerking Pijlsweerd, Ondiep en Zuilen in buurtoverleg
goed gestand zijn. Wel de notie dat horeca dient aan te sluiten bij de bewoners in de buurten aan de
straatweg.
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Oudenoord & Zijdebalen
In profiel 7 komt de Oudenoord ter sprake als in een toegangsweg waar horeca toegestaan is. Met de
gemeente als beslisser bij zwaarwegende bezwaren. Wij missen hierin nu juist het adviseren door de
wijk. Als voorbeeld hierbij. Het Noordsepark heeft aangelegen Horeca, dezen zijn echter met
regelmaat op zoek naar een nieuwe ondernemer, een advies hierin in kan zijn dat het terras naar de
achterzijde beter aansluit. Met betrekking tot Zijdebalen lezen we enkel dat dit gaat vallen onder het
Vredenburgkwartier echter enige toelichting in die paragraaf ontbreekt. Graag uw reactie en het
advies om wijkadvies mee te nemen voor de radialen.
Terrassen
We adviseren hierin om de doorgang op trottoirs van anderhalve meter op te rekken, met de koppeling
om de minimale diepte eis van het terras te laten vallen. Dit is ons ingegeven omdat het niet duidelijk
is vanaf waar er gemeten wordt voor de bepaling van het terras. Is dit de stoeprand of kunnen dit ook
verkeersborden, bomen of andere objecten zijn. Daarnaast strekt een ieder wel eens de benen.
Handhaven op voldoende ruimte geven we prioriteit, en dat vinden we ook voor niet
horecaondernemers.

Namens wijkraad Noordwest,

Gerard van Wakeren
Voorzitter Wijkraad Noordwest
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