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Toelicht ing: 

De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers' vervangt de 
Horecanota 2006-2010 en de Terrassennota 2009. Hiermee beschikken we weer 
over een actueel beleidskader. We creeren ruimte voor ondernemers door een 
ruimhartig, flexibel vestigingsbeleid waar het kan, het vereenvoudigen of 
schrappen van regels en door goede dienstverlening en samenwerking. 
Tegelijkertijd houden we rekening met openbare orde en veiligheidsaspecten en 
blijven we regels stellen waar dat moet. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Het college besluit : 
De Horecanota Amersfoort aan de gemeenteraad aan te bieden en de volgende 
punten ter vaststelling voor te leggen: 
1) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid voor zachte horeca: 
a. in de delen van het Stadshart met een gemengd, 'publiek' karakter zoals de 
pleinen, winkelgebieden, aanloopstraten, de routes tussen station - Eemplen - 
binnenstad, Oliemolenkwartier, Eemhaven, 
Eemplein en Zonnehof; de woongebieden in het Stadshart blijven 
horecastiltegebied; 
b. in de delen van de stad waar al voldoende functiemenging is of waar horeca 
een verrijking van de bestaande 
functie is, zoals wijkcentra, stedelijke entreewegen, stadsparken, werklocaties, 
snelweglocaties en het buitengebied; 
c. waarbij we uitgaan van maatwerk en onder andere toetsen op ruimtelijke 
inpasbaarheid, openbare orde en veiligheid. 
2) In te stemmen met een restrictief vestigingsbeleid voor harde horeca waarbij 
we vasthouden aan de bestaande horecaconcentratiegebieden Hof / 
Lavendelstraat / Groenmarkt en Lieve Vrouwekerkhof / Lieve Vrouwestraat / 
Krankeledestraat. 
3) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid  voor hotels en daarbij uit 
te gaan van maatwerk per 
initiatief. 
4) In te stemmen met het vereenvoudigen van regels voor terrassen en de 
Terrassennota 2009 te vervangen door de Voorwaarden terrassen in bijlage 3 
van de horecanota. 
5) In te stemmen met het uitbreiden van het aantal dagen waarop horeca langer 
open mag blijven, volgens nog in overleg met de horeca te bepalen dagen. 
6) In te stemmen met het verbeteren van onze dienstverlening door de 
procedure voor vergunningaanvragen in 2013 te digitaliseren. 
7) In te stemmen met het eenduidig beschrijven van onze handhaving- en 
sanctievoorwaarden in 2013. 
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besluit 

:   

 

TITEL 
Horecanota Amersfoort 

BESLISPUNTEN 
1) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid voor zachte horeca: 

a. in de delen van het Stadshart met een gemengd, ‘publiek’ karakter zoals de pleinen, 

winkelgebieden, aanloopstraten, de routes tussen het station – Eemplein – binnenstad, 

Oliemolenkwartier, Eemhaven, Eemplein en Zonnehof; de woongebieden in het Stadshart 

blijven horecastiltegebied; 

b. in de delen van de stad waar al voldoende functiemenging is of waar horeca een verrijking 

van de bestaande functie is, zoals wijkcentra, stedelijke entreewegen, stadsparken, 

werklocaties, snelweglocaties en het buitengebied; 

c. waarbij we uitgaan van maatwerk en onder andere toetsen op ruimtelijke inpasbaarheid, 

openbare orde en veiligheid. 

2) In te stemmen met een restrictief vestigingsbeleid voor harde horeca waarbij we vasthouden aan de 

bestaande horecaconcentratiegebieden Hof / Lavendelstraat / Groenmarkt en Lieve Vrouwekerkhof 

/ Lieve Vrouwestraat / Krankeledestraat. 

3) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid voor hotels en daarbij uit te gaan van maatwerk 

per initiatief. 

4) In te stemmen met het vereenvoudigen van regels voor terrassen en de Terrassennota 2009 te 

vervangen door de Voorwaarden terrassen in bijlage 3 van de horecanota. 

5) In te stemmen met het uitbreiden van het aantal dagen waarop horeca langer open mag blijven, 

volgens nog in overleg met de horeca te bepalen dagen. 

6) In te stemmen met het verbeteren van onze dienstverlening door de procedure voor 

vergunningaanvragen in 2013 te digitaliseren. 

7) In te stemmen met het eenduidig beschrijven van onze handhaving- en sanctievoorwaarden in 

2013. 

AANLEIDING 
Deze horecanota vervangt de horecanota 2006-2010 en de terrassennota 2009. Met deze actualisatie hebben 

we weer een actueel beleidskader. 

BEOOGD EFFECT 
We streven naar een prettig verblijfsklimaat met een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van horeca. We 

willen horeca ondernemers waar het kan zoveel mogelijk ruimte bieden om kansen te realiseren. We 

creëren ruimte voor ondernemers door een ruimhartig, flexibel vestigingsbeleid, het vereenvoudigen of 

schrappen van regels en door goede dienstverlening en samenwerking. Tegelijkertijd houden we rekening 

met openbare orde en veiligheidsaspecten en blijven we regels stellen waar dat moet. 



 Gemeente Amersfoort 

raadsvoorstel 4415080  pagina 2 

ARGUMENTEN 

1.1 In de nota zijn nieuwe accenten op basis van recente visies verwerkt 
Ons vestigingsbeleid voor horeca is grotendeels een voortzetting van het beleid uit de horecanota 2006-

2010, met op onderdelen enkele nieuwe accenten op basis van recente visies, zoals de economische visie op 

de binnenstad die in 2009 is gemaakt met partners in de binnenstad, de Visie Werklocaties (2011) en de 

Structuurvisie Amersfoort 2030. In genoemde visies is veel aandacht voor levendigheid en functiemenging, 

ook in de woonwijken. Het verblijfsklimaat en de ontmoetingsfunctie van de stad moeten worden versterkt. 

De horeca vervult daarin een belangrijke rol.  

 

1.2 We blijven uitgaan van een ruimhartig, flexibel vestigingsbeleid waar het kan 

Waar het kan faciliteren we nieuwe initiatieven. Naast ontwikkelingsgebieden (met name in het centrum) 

zijn er ook horecastiltegebieden aangewezen (vooral de woonwijken). Dit beleid heeft er de afgelopen jaren 

aan bijgedragen dat de horeca in Amersfoort zich verder heeft ontwikkeld en er diverse nieuwe, 

aantrekkelijke horecabedrijven bij zijn gekomen. De horeca is in Amersfoort harder gegroeid dan landelijk 

gemiddeld, dit ondanks de huidige economische tijden. Ook is de diversiteit in het aanbod van horeca 

toegenomen. 

 

1.3 We blijven restrictief waar dit vanuit openbare en veiligheid nodig is 

Om recht te doen aan het verschil in potentiële overlast en veiligheidsrisico’s maken we in ons 

vestigingsbeleid en onze sluitingstijden onderscheid tussen zachte horeca en harde horeca. Bij zachte 

horeca spreken we over horeca A (restaurants, lunchrooms e.d.), horeca C (ondergeschikte horeca zoals 

sportkantines en buurthuizen) en horeca D (hotels). Voor zachte horeca hanteren we een ruimhartig beleid 

waardoor vestiging op diverse plekken in de stad mogelijk is. Bij harde horeca spreken we over horeca B 

(cafés, discotheken e.d.). Voor harde horeca voeren we een restrictief beleid waarbij vestiging enkel 

mogelijk is op enkele aangewezen plekken in de stad (zie voor de uitwerking paragraaf 3.2.1 van de 

horecanota). Daarnaast borgen we de openbare orde en veiligheid doordat de sluitingstijden van zachte 

horeca vroeger zijn dan die van harde horeca B (zie voor de uitwerking paragraaf 4.5 van de horecanota). 

 

1.4 We actualiseren en vereenvoudigen regels 

We zien dat op onderdelen de geldende regelgeving een belemmering kan vormen. Waar mogelijk hebben 

we regels vereenvoudigd (met name in ons terrassenbeleid), zodat we beter kunnen inspelen op wensen van 

ondernemers. Ook geven we met deze nota invulling aan de nieuwe Drank- en Horecawet. 

KANTTEKENINGEN 

1.1 Geen algehele verruiming van sluitingstijden 
Aan de in het coalitieakkoord opgenomen afspraak tot het streven naar vrijere sluitingstijden geven we 

invulling door het aantal vastgestelde dagen waarop de horeca langer kan openblijven in nader overleg met 

de horeca uit te breiden. Een algehele verruiming van sluitingstijden is vanuit openbare orde, veiligheid, 

gezondheid (beperken alcoholgebruik onder jongeren) niet gewenst. Ook bij ondernemers blijkt daar geen 

breed gedeelde behoefte aan (Amersfoort kent al ruime sluitingstijden, inclusief het zogenaamde extra 

studentenuur op donderdag). 

 

FINANCIËN 
Er zijn geen financiële consequenties.  

 

Duurzaamheid 

Duurzaamheid is van belang bij terrassen. Passend bij de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer 

verwachten we dat een ondernemer kiest voor duurzaam terrasmeubilair waarbij houten 

terrasmeubilair een FSC-keurmerk heeft en geen meubilair aanschaft met daaraan koper, lood of 

zink. Bij winterterrassen is terrasverwarming toegestaan. Om de CO
2
 uitstoot te beperken willen we bij 

aanvragen voor een winterterras samen met de ondernemer bekijken welke alternatieven er zijn voor het 

bereiken van een aantrekkelijk terrasklimaat. Als er daarbij sprake is van terrasverwarming is onze inzet de 

verwarming te beperken tot bij voorkeur gevelverwarming en een beperking van het vermogen van de 
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verwarming tot 0,25kW per m2 terrasoppervlak. Voor dit laatste is terrasafscherming dan wel noodzakelijk. 

Per geval bekijken we met de ondernemer wat mogelijk is. 

VERVOLG  
Bij nieuwe initiatieven voor horeca toetsen we die aan voorliggende horecanota. In 2013 wordt een 

verordening over paracommercie uitgewerkt inclusief een handhavingparagraaf in lijn met de nieuwe 

Drank- en Horecawet. In 2013 digitaliseren we de procedure voor vergunningaanvragen. In 2013 gaan we 

onze handhaving- en sanctievoorwaarden eenduidig beschrijven in lijn met de nieuwe Drank- en 

Horecawet. Via onder andere Citymarketing en de Uitvoeringsagenda Binnenstad blijven we samenwerken 

met ondernemers om de aantrekkelijkheid van de (binnen)stad te vergroten en (onder andere) de horeca te 

stimuleren. 

BETROKKEN PARTIJEN  
De voorliggende horecanota is afgestemd met een vertegenwoordiging van ondernemers, politie, 

brandweer, GGD en het Binnenstad Bewoners Netwerk (BBN). Met hen is gesproken over de evaluatie van 

de horecanota 2006 – 2010 en de nieuwe beleidsaccenten. Op 22 april 2013 is een concept horecanota 

besproken met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en ongeveer twintig ondernemers. 

 

Communicatie 

Betrokken partijen worden geïnformeerd over de besluitvorming in het college. Er wordt een Stadsbericht 

en persbericht opgesteld. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Amersfoort, 

 

de secretaris,  de burgemeester, 

   

 

 
 

Bijlagen 
- Raadsbesluit 

- Horecanota Amersfoort juni 2013 
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RAADSBESLUIT 

 
Reg.nr.4415080 

De raad van de gemeente Amersfoort; 

 

op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2013, sector SOB/EW 

(nr.4415080); 

 

b e s l u i t: 

 

8) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid voor zachte horeca: 

a. in de delen van het Stadshart met een gemengd, ‘publiek’ karakter zoals de pleinen, 

winkelgebieden, aanloopstraten, de routes tussen het station – Eemplein – binnenstad, 

Oliemolenkwartier, Eemhaven, Eemplein en Zonnehof; de woongebieden in het 

Stadshart blijven horecastiltegebied; 

b. in de delen van de stad waar al voldoende functiemenging is of waar horeca een 

verrijking van de bestaande functie is, zoals wijkcentra, stedelijke entreewegen, 

stadsparken, werklocaties, snelweglocaties en het buitengebied; 

c. waarbij we uitgaan van maatwerk en onder andere toetsen op ruimtelijke 

inpasbaarheid, openbare orde en veiligheid. 

9) In te stemmen met een restrictief vestigingsbeleid voor harde horeca waarbij we vasthouden 

aan de bestaande horecaconcentratiegebieden Hof / Lavendelstraat / Groenmarkt en Lieve 

Vrouwekerkhof / Lieve Vrouwestraat / Krankeledestraat. 

10) In te stemmen met een ruimhartig vestigingsbeleid voor hotels en daarbij uit te gaan van 

maatwerk per initiatief. 

11) In te stemmen met het vereenvoudigen van regels voor terrassen en de Terrassennota 2009 te 

vervangen door de Voorwaarden terrassen in bijlage 3 van de horecanota. 

12) In te stemmen met het uitbreiden van het aantal dagen waarop horeca langer open mag blijven, 

volgens nog in overleg met de horeca te bepalen dagen. 

13) In te stemmen met het verbeteren van onze dienstverlening door de procedure voor 

vergunningaanvragen in 2013 te digitaliseren. 

14) In te stemmen met het eenduidig beschrijven van onze handhaving- en sanctievoorwaarden in 

2013. 

 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van … 

 

de griffier   de voorzitter 
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