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Samenvatting

De samenleving verandert, de horeca verandert
mee. Vrije tijd betekent steeds meer ‘mogen’, minder
‘moeten’. Steden worden meer een belevings- en ontmoetingsplek. Het ‘ontmoeten’ vindt in toenemende
mate buitenshuis plaats. Dit geldt voor de Bossche
binnenstad, maar ook op tal van andere plekken kan
horeca bijdragen aan deze trend. Horeca kan hier een
belangrijke bijdrage aan leveren voor zowel bezoekers
als bewoners.
Dynamiek bevorderen, groeipotentie gedoseerd
inzetten en leefbaarheid bewaken
’s-Hertogenbosch en horeca zijn van oudsher sterk met
elkaar verbonden. Horeca is bij uitstek de functie om
het gastvrije en bourgondische karakter uit te dragen.
De afgelopen jaren is de behoefte aan horeca toegenomen. Er is behoefte aan diversiteit in het aanbod en
kwaliteit. De horeca heeft landelijk een sterke groei
doorgemaakt. Deze groei vlakt nu wat af en is niet
sectorbreed. Het gaat er in de horeca vooral om mee
te gaan met de tijd. Om verandering en het aanspreken van nieuwe doelgroepen. De vernieuwingskracht
van de horeca in ’s-Hertogenbosch blijft wat achter.
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Deze visie beoogt die vernieuwing aan te jagen. Kwaliteit gaat dan voor kwantiteit. De groeipotentie wordt
vooral benut om ’s-Hertogenbosch diverser te maken
en nieuwe doelgroepen aan te spreken, met oog voor
de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Geen
wildgroei, maar gedoseerde dynamiek, vooral aan de
randen van de historische binnenstad, in de Spoorzone
en zeker ook buiten de binnenstad. De Bossche Binnenstad is en blijft een multifunctionele stad waar volop
wordt gewoond, waar wordt gewinkeld en een museum
wordt bezocht.
Kernkwaliteiten als uitgangspunt
In de afgelopen jaren heeft de horeca zich ruimtelijk op
een herkenbare manier gegroepeerd. Deze horecavisie beoogt deze functionele en conceptuele verscheidenheid verder te onderstrepen.
Kernkwaliteiten voor de horeca in de gemeente zijn:
• Gastvrij en bourgondisch;
• Gemoedelijk en kleinschalig;
• Meest karaktervolle binnenstad van het zuiden;
• Unieke stad- en landverbindingen (groen en water).
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•

De horecavisie heeft vooral een ruimtelijke insteek en
geeft antwoord op de vraag waar welke horeca zich
kan vestigen en waar juist meer terughoudendheid
gewenst is. De ruimtelijke visie in het kort:
• voor de Brede Binnenstad (historische binnenstad
en Spoorzone) geldt als ruimtelijk toetsingskader:
»» Behoud en versterken van de historische
waarde en de diversiteit tussen meer
dynamische en juist rustigere gebieden;
»» Behoud van compacte horecaclusters;
»» Stimuleren en verhogen onderscheidend
vermogen van de horecaclusters;
»» Stimuleren van routes in de Brede Binnenstad;
»» Bewaren van rust in gebieden waar wonen
dominant is;
»» Inzetten op kwaliteitsverbetering op de Markt;
»» Ontwikkellocaties aan de randen van de
historische binnenstad (Spoorzone, Paleiskwartier en Tramkade (Bossche Stadsdelta))
lenen zich voor vernieuwing en diversificatie
van het horeca-aanbod.
• voor Rosmalen kan in de kom enige uitbreiding
plaatsvinden op de Driesprong. Met de ontwikkeling van het centrum van de Groote Wielen wordt
in de huidige plannen voldoende ruimte geboden
voor horeca (500 m2);
• in de dorpen is een positieve grondhouding voor
passende initiatieven in de centrumgebieden;
• in het buitengebied kan horeca gestimuleerd
worden ondersteunend aan wandel- en fietsroutes;
• bij parken en plassen is horeca een manier om
recreatie te ondersteunen, en daarmee de beleving
van een park of plas te bevorderen. Horeca bij
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•

•

•

parken en plassen kan ook een belangrijke functie
vervullen voor naastgelegen wijk of buurt;
voor wijken en buurten geldt dat in de regel meer
horecamogelijkheden in de wijken niet wenselijk
zijn. Ingezet wordt op het terugdringen van (overlastgevende) horeca in met name (verouderde)
winkelstrips die geen toegevoegde waarden zijn
en/of kwaliteit bieden voor de wijk;
op bedrijventerreinen kan enige horeca bijdragen
aan het voorzieningenniveau voor werknemers en
bezoekers;
voor nog onvoorziene maar kansrijke initiatieven
geldt een open houding, hiervoor geldt het toetsingskader van de ‘vliegende vogel’ (zie § 4.9).

blijft het mogelijk om binnen bepaalde restricties
extra activiteiten te ontplooien;
Om het fijnmazige karakter van de historische binnenstad te behouden en de leefbaarheid te waarborgen blijft terughoudendheid in het meewerken
aan verzoeken om (horeca)panden samen te
voegen of horeca op verdieping mogelijk te maken
het devies. De randen van de binnenstad, waaronder de ontwikkellocaties, bieden voldoende mogelijkheden voor grotere horecaconcepten.

Terrassen: sfeerbepalend en jaarrond aanwezig, maar
te gast in de openbare ruimte
De basisgedachten in het huidige terrassenbeleid zijn
solide. Er hoeft dan ook geen grote revisie van het
terrassenbeleid plaats te vinden, maar er zijn wel een
aantal ontwikkelingen die vragen om een nieuwe discussie en een herziening van de terrasregels. Basisgedachte is dat terrassen te gast zijn in de openbare
ruimte en in een omgeving waar gewoond, gewinkeld
en gewandeld wordt. Ze dienen zich te voegen naar de
inrichting van de openbare ruimte, het historisch decor
en het stads- of dorpsbeeld. De volgende uitgangspunten zijn voor het vervolg belangrijk:
• Transparantie van terrassen, zodat het historisch
decor goed tot zijn recht komt;

•
•

Meer variatie in terrasregels, gekoppeld aan bijvoorbeeld gebieden, clusters etc.;
Duurzaamheid van terrassen.

Met elkaar vormt het de basis voor een aantrekkelijk
straatbeeld. Dit geldt met name voor de (historische)
binnenstad, maar ook elders in de gemeente zijn
passende en transparante terrassen bepalend voor het
straatbeeld. Na het actualiseren van de terrasregels is
een adequate handhaving noodzakelijk.
De openingstijden voor terrassen zijn in de binnenstad in het uitgaansgebied in lijn met de wensen van
consumenten en ondernemers. Echter, buiten het uitgaansgebied (in de binnenstad) zijn de openingstijden
behoudend in vergelijking met andere steden. Een
regulier terras buiten het uitgaansgebied moet sluiten
om 23.00 uur. Een bescheiden aanpassing van de
terrastijden is wenselijk, bijvoorbeeld een uur langer
in de zomerperiode en/of in het weekend. Naar aanleiding hiervan kan een geringe aanpassing van het
uitgaansgebied eventueel mogelijk zijn. Hierbij is het
van belang dat de leefbaarheid en levendigheid niet in
het geding komen.

Kwaliteitsverbetering vergt inzet
Om meer grip te krijgen op de ruimtelijke visie op de
vraag waar welke horeca zich al dan niet kan vestigen,
is een verfijnder planologisch kader nodig. Dit mede
omdat de gemeente niet kan sturen op concept,
formule of ondernemer. Het nieuwe planologisch
kader met acht horeca-categorieën (nu vier) geldt
als leidraad voor vergunningverlening en beoordeling
van nieuwe initiatieven. Met het nieuwe planologisch
kader ontstaat een duidelijker begripsomschrijving van
horeca. Daarmee wordt voorkomen dat (bepaalde)
horeca zich kan vestigen op een detailhandelsbestemming. De regeling ten aanzien van het toestaan van
functie-ondersteunende horeca (blurring), gericht op de
belevingswaarde van detailhandelszaken, blijft intact.
Verder geldt:
• Om in te kunnen spelen op de dynamiek zal ruimte
geboden worden voor tijdelijke concepten. Ook
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Proces en vervolgstappen
Deze horecavisie is vooral een parapludocument voor
diverse vervolgstappen en acties. Acties van gemeente,
van ondernemers en van andere belanghebbenden,
vastgoedpartijen en – niet in de laatste plaats – omwonenden en consumenten. De horecavisie zet een stip
op de horizon, biedt kaders en houvast, maar deze
worden vaak pas concreet nadat deze vervolgacties
in gang worden gezet of worden uitgevoerd. Daarom
zal na vaststelling van de horecavisie een uitvoeringskalender worden opgesteld. Daarin wordt vastgelegd
wie wat, wanneer doet. Belangrijke onderdelen in deze
uitvoeringskalender zijn:
• Uitwerking van het ‘goede-buur-principe’ als instrument om binnen deelgebieden met elkaar het
gesprek aan te gaan;
• Aanpassing terrasregels, consequenties vastleggen in horecaverordening, gevolgd door passende
handhavingsinzet;
• Duurzaamheid;
• Enige uitbreiding openingstijden terrassen in Brede
Binnenstad (buiten het uitgaansgebied);
• Mogelijk meer eenduidigheid in gebiedsafbakeningen (uitgaansgebieden, horecaconcentratiegebieden, precario etc.) met deze visie als leidraad;
• Kwaliteitsimpuls Markt.
De horecavisie zal thematische input vormen voor de
Omgevingsvisie voor ‘s-Hertogenbosch en voor het
Actieplan Brede Binnenstad (kaderstellend).

De horecavisie in een notendop
Als kernpunten omvat deze horecavisie:
•
Er is ruimte voor groei. Dit wordt veroorzaakt
door trends in de samenleving waarin ontmoeten
buitenhuis belangrijker wordt en horeca steeds
meer een ontmoetingsfunctie krijgt en door een wat
achterblijvende groei in de afgelopen periode;
•
In de binnenstad blijft winkelen een belangrijke
hoofdfunctie, horeca is daar ondersteunend,
waarbij horeca wel belangrijker wordt. In de
historische binnenstad is de inzet op het behoud en
versterken van het onderscheidend vermogen van
de horecaclusters. Het substantieel groter maken
van clusters is niet aan de orde, de groeiruimte zit
vooral aan de randen van de binnenstad en in de
Spoorzone. In die gebieden is horeca ook belangrijk
om een gebied op de kaart te zetten (‘placemaking’);
•
Verder is groei van horeca mogelijk ter ondersteuning
van andere functies op bedrijventerreinen, bij parken
en plassen en in het buitengebied;
•
Met de horecavisie wordt ingezet op kwaliteit en een
zo divers mogelijk horeca-aanbod. Om meer grip
te krijgen op de vraag welke horeca zich waar kan
vestigen is een nieuw planologisch kader uitgewerkt;
•
Voor terrassen is deze visie een opmaat voor nieuwe
terrasregels waarbij het principe ‘terrassen zijn te
gast in de openbare ruimte’ de leidraad is. Tevens
wordt ingezet op meer maatwerk, het intact houden
van het terrasareaal bij de zittende horeca en op
een geringe verruiming van de de terrastijden in de
binnenstad (behalve in het uitgaansgebied).
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Introductie

Aanleiding
De horecasector is dynamisch. De huidige horecavisie
stamt uit 1994 en is al lange tijd geen bruikbaar kader
meer. Om de ontwikkeling en dynamiek in goede banen
te leiden is een nieuwe visie noodzakelijk. Horeca staat
voor hotels, restaurants en cafés. Daar waar in deze
visie gesproken wordt over horeca, worden de dranken maaltijdverstrekkers bedoeld. De visie en het beleid
voor hotels en logiesvertrekkers zijn in 2019 vastgelegd in een zelfstandig beleidskader1.
Betekenis van horeca in ‘s-Hertogenbosch
Horeca en ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. De betekenis van horeca is groot.
In economische zin, omdat het een bron van werkgelegenheid is (er werken 4.200 mensen in de Bossche
horeca), maar vooral omdat horeca belangrijk is als
verblijfsplek en ontmoetingsplaats voor bezoekers
en bewoners. Horeca ondersteunt andere stedelijke
functies, zoals detailhandel, werken en cultuur maar
heeft ook een eigen trekkracht. Het is bepalend voor
1
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Beleidskader hotels en particuliere logiesaccomodaties 2019,
gemeente ’s-Hertogenbosch, 2 juli 2019 (reg.nr. 9005574)
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een bourgondisch en gastvrij ’s-Hertogenbosch, en
het middelpunt van diverse evenementen, waaronder
carnaval.
Kwaliteit en dynamiek bevorderen
De horeca is weliswaar landelijk een groeisector
gebleken, maar deze groei is niet oneindig. De groei
vlakt af en is niet sectorbreed. Groei is geen doel op
zich, de inzet is gericht op meer kwaliteit. Het gaat
om vernieuwing, diversificatie en het aanspreken van
nieuwe doelgroepen. Toch zal horeca een blijvende
en mogelijk groeiende en manifestere plek innemen,
op een manier die past bij het fijnmazige karakter
van ‘s-Hertogenbosch en die tevens bijdraagt aan de
ambities van de gemeente als geheel. Daarbij biedt
de visie een goed evenwicht tussen levendigheid en
leefbaarheid en beoogt het belang van horeca in de
meest gastvrije stad van Nederland te onderstrepen.
Zowel levendigheid als leefbaarheid zijn geen statische
begrippen. De opvattingen daarover veranderen mettertijd. Ook zijn ze wellicht ogenschijnlijk tegengesteld
maar dit is niet vanzelfsprekend het geval. Nagenoeg
elke bewoner is ook een bezoeker van de horeca.
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3
Horeca voor iedereen
Het is de opgave ‘s-Hertogenbosch een stad te laten
zijn voor iedereen. Van de lokale gast tot de bezoeker
en van jong tot oud. Horeca kan hieraan bijdragen.
Daarom is diversificatie een belangrijk item. Om een
jonger publiek te trekken is een passend horeca-aanbod en evenementenaanbod belangrijk.
Dynamiek in goede banen leiden en toetsingskader
Deze horecavisie stelt ambities en zet een stip aan de
horizon. Het geeft aan op welke wijze op trends kan
worden ingespeeld, waar groei mogelijk is en waar
ook niet. Deze visie is een (ruimtelijk) toetsingskader
waarmee horeca-initiatieven kunnen worden afgewogen en het is een (richtinggevend) parapludocument
voor diverse (en soms meer formele) vervolguitwerkingen, zoals bestemmingsplannen (omgevingsplannen),
de horecaverordening en terrasregels. Tenslotte past
het en draagt het bij aan (vastgestelde of in de maak
zijnde) visies voor deelgebieden en voor aanpalende
sectoren, zoals het hotelbeleid, het evenementenbeleid, het detailhandelsbeleid en het actieplan binnen-
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stad. Er wordt zo snel mogelijk een uitvoeringskalender
vastgesteld, waarin wordt vastgelegd wie wat, wanneer
doet.
Reikt kaders aan én nodigt uit om in gesprek te gaan
Deze horecavisie biedt ruimte, maar geeft ook zekerheid aan ondernemers en bewoners. Het is weliswaar
primair een ruimtelijk kader maar raakt ook zaken
als handhaving en openbare orde. Primair stelt de
gemeente regels waar het moet. Echter met regels
alleen werkt de gemeente niet. De horecavisie betreft
zowel ondernemers als bewoners en andere belanghebbenden, en nodigt betrokken partijen ook uit om met
elkaar in gesprek te gaan. De goede ervaringen met de
Korte Putstraat kunnen hierin tot voorbeeld strekken.
De gemeente wil waar nodig een faciliterende rol vervullen. In de totstandkoming van deze horecavisie is dit
wel het ‘goede-buur-principe’ genoemd (zie paragraaf
5.6). Wanneer bewoners en ondernemers, waarvan
het belang vaak minder uiteenlopend is dan weleens
wordt gedacht, eerder met elkaar in gesprek gaan, kan
de symbiose tussen partijen worden bevorderd.

HORECAVISIE ‘S-HERTOGENBOSCH

Horeca in perspectief

Dit hoofdstuk zet de horeca in perspectief. Welke
functie vervult horeca? Hoeveel horeca is er in ‘s-Hertogenbosch? Wat zijn relevante trends en ontwikkelingen? En wat vinden de inwoners ervan?

3.1

Ontwikkelingen en trends

De samenleving verandert, de horeca verandert mee
Al decennialang verandert de balans tussen werken en
vrije tijd. Veel inwoners ‘moeten’ minder, maar ‘mogen’
meer. De rol en plaats van voorzieningen verandert.
Het postkantoor of de witgoedzaak verdwijnt uit de
binnenstad, daar komen meer belevenis- en ontmoetingsfuncties voor terug. Een boerderij in het buitengebied wordt een theetuin en lunchmogelijkheid. Soms is
horeca vooral een gemaksvoorziening, waarbij het een
snel alternatief is voor zelf koken (afhaalmaaltijden en
thuisbezorgen). Op andere momenten is horeca juist
een voorziening om tijd te besteden en te beleven.
De ontmoetingsfunctie van horeca neemt toe. Steeds
vaker ontmoet men elkaar niet meer thuis, maar buitenshuis. Horeca laat zien wie je bent. Veel concepten
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veranderen snel, sommige concepten doen het juist
goed omdat ze weinig veranderen. Ontmoeten vindt
plaats op het strand, op een festival, in het theater.
Maar zeker ook in de horeca. Dit gebeurt op traditionele plekken (zoals de binnenstad) en soms ook op
nieuwe plekken (zoals bij plassen en parken). Soms
vanuit gemak, of omdat het wonen geconcentreerder
(en ook kleiner) wordt. Oude tegenstellingen tussen
horeca (levendigheid) en bewoners (leefbaarheid)
zijn niet altijd en voor iedereen geldend. Voor veel
bewoners is een leefbare gemeente ook een levendige
gemeente. De resultaten van het Bossche Digipanel
(zie bijlage 5) tonen ook aan dat veel Bosschenaren de
horeca waarderen en er graag komen.
Landelijk toerisme groeit, horeca belangrijke drager
Toerisme neemt toe als aandeel in de Nederlandse
economie (4,4%), en groeit nog. Het aantal binnenen buitenlandse gasten groeit van 42 miljoen in 2017
naar bijna 60 miljoen in 2030. Deze gasten spenderen
dikwijls veel geld en zorgen voor werkgelegenheid. De
horeca draagt met ruim 12 miljard euro sterk bij aan
de toeristische sector. De helft van het aantal banen in
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het toerisme komt op conto van de horeca. De horeca
speelt daarmee een belangrijke rol als gastheer van
het toerisme en is dus met recht de huiskamer van het
toerisme te noemen.
Groei, maar niet oneindig en niet overal
De groei is echter niet oneindig. De laatste landelijke
cijfers duiden op een afvlakkende groei. Hoewel de
horeca over de volle breedte goede tijden doormaakte,
zijn er ook horecasegmenten die het minder goed doen.
Daarbij hebben mensen soms juist géén behoefte aan
hectiek. Thuis met een boek of Netflix is evenzo een
trend.
Horeca: ondersteunend voor en in samenhang met
andere functies
Horeca is steeds meer stuwend voor gebiedsontwikkeling. Horeca zet gebouwen en gebieden letterlijk op
de kaart. Echter, zodra een gebied eenmaal bekend en
ontwikkeld is, is horeca belangrijk als beeldbepaler en
identiteitsdrager, maar vervult vaak een ondersteunende
functie voor andere functies. In het buitengebied is dat
recreatie, fietsen en wandelen. In de binnenstad is dat
winkelen en cultuur, waar horeca een weliswaar steeds
belangrijkere rol in vervult. De combinatie met andere
functies, waaronder niet in de laatste plaats de woonfunctie, cruciaal blijft. Kortom: horeca zorgt voor leven
in de brouwerij. Hoewel ’s-Hertogenbosch en horeca
naadloos aan elkaar zijn verbonden, is het van belang
horeca vooral te blijven zien als middel om bij te dragen
aan het geheel en andere functies te ondersteunen.
Opkomst terras
Manifest is de opkomst van het terras in het afgelopen
decennium. Dit geeft een positieve impuls aan de stad
(terrassen zorgen voor levendigheid en fungeren als
smaakmaker), maar maakt ook dat grenzen stellen
nodig is. Onder invloed van tal van factoren vindt horecabezoek steeds meer en vaker buiten plaats. Dit alles
stelt andere eisen aan de horeca en omgeving.
Grenzen vervagen, festivals komen op
Klassieke grenzen tussen lunchzaken, restaurants,
café’s en danszaken zijn aan het veranderen. Bedrijven
veranderen gedurende de dag en richten zich soms
zelfs per dagdeel op een andere doelgroep. Tevens
vervagen grenzen tussen sectoren. Dat gebeurt bijvoorbeeld tussen detailhandel en horeca (‘blurring’),
maar ook tussen vrijetijdsconcepten en horeca. Ook
nemen festivals de rol van horeca deels over.
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Ontwikkeling aantal horeca bedrijven vergelijking

Tijdelijke concepten
Steeds meer komen tijdelijke concepten op, zoals
pop-up horeca (overigens is dit net als reguliere horeca
aan landelijke regelgeving gebonden als het gaat om
de combinatie met alcohol). Lokaal is de Horecaverordening belangrijk.

(index, 2008=100)

Duurzaamheid
Duurzaamheid staat in de horeca steeds meer centraal.
De opkomst van horecabedrijven met ‘no waste’ concepten speelt hier op in. Daarnaast zijn er steeds
meer horecabedrijven die zich richten op vegetarisch
of veganistische maaltijden. Cruciaal is dat ook de
horecasector bijdraagt aan het realiseren van Bossche
duurzaamheidsdoelstellingen.

3.2

Ontwikkeling aantal horeca bedrijven in ‘s-Hertogenbosch
(index, 2008=100)

Analyse horecasector gemeente
’s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch telt in totaal 455 horecabedrijven (bron: Locatus). De meerderheid hiervan
is gevestigd in ’s-Hertogenbosch (393 bedrijven, 86%).
Rosmalen telt 48 horecabedrijven, Nuland 9 en Vinkel 5.
Het aantal horeca bedrijven is de afgelopen jaren met
14% gegroeid. Deze groei manifesteerde zich vooral in
de sector fastservice (+27 zaken). De drankensector is
vrij stabiel (+6 zaken)2.
In vergelijking met andere steden (o.a. Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Breda) valt een aantal zaken op:
• de groei blijft wat achter;
• de horeca in ’s-Hertogenbosch is gemiddeld klein
van omvang;
• de ketengraad is laag;
• de differentiatie van het aanbod is vrij vlak en de
mate van vernieuwing lijkt wat onder gemiddeld te
zijn, dit leidt zeker op sommige locaties tot een wat
gedateerd horecabeeld;
• de horeca functioneert bovengemiddeld goed.

‘S-HERTOGENBOSCH *
DRANKEN

67

NULAND

ROSMALEN
4

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ABS

DRANKENSECTOR

100

105

105

101

101

102

103

100

101

103

102

+ 2087 M2

FASTSERVICESECTOR

100

104

106

109

108

106

107

110

113

119

126

+ 1839 M2

RESTAURANTSECTOR

100

108

108

108

109

107

113

113

100

106

116

+ 2660 M2

100

105

106

102

103

103

104

102

102

104

105

+ 6586 M2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ABS

DRANKENSECTOR

100

99

100

104

103

103

103

103

103

98

98

- 13 M2

FASTSERVICESECTOR

100

103

103

102

99

98

100

100

100

101

103

+ 1 M2

100

107

106

107

109

109

115

114

101

106

109

+ 12 M2

TOTAAL VERKOOP
OPPERVLAKTE
INDEX GEMIDDELDE VERKOOP
OPPERVLAKTE

RESTAURANTSECTOR

2

In de indeling van Locatus wordt onderscheidt gemaakt in:
•
Drankensector: o.a. cafés, koffiebars, kiosken en
partycentra
•
Restaurantsector: o.a. restaurants, bistro’s, caférestaurants, hotel-restaurants
•
Fastservice sector: o.a. cafetaria’s, fastfoodrestaurants,
shoarmazaken, lunchrooms, ijssalons en haal/
bezorgservices.

TOTAAL
PER
SECTOR

VINKEL
6

INDEX VERKOOP
OPPERVLAKTE

1

78

RESTAURANT

161

4

19

3

187

FASTSERVICE

165

1

23

1

190

TOTAAL
BEDRIJVEN

393

9

48

5

455

* ‘s Hertogenbosch omvat ook Empel, Engelen en Bokhoven.
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Dit algemene beeld laat onverlet dat er ook horecagelegenheden zijn die minder goed functioneren. Het
gaat dan om concepten die om welke reden dan ook
onvoldoende hebben kunnen inspelen op de trends
zoals hierboven vermeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor
verouderde drinkkroegen en horeca die zich richt op
jongeren. Dit onder meer vanwege de festivallisering.
Dit impliceert nog eens dat de dynamiek in de horeca
niet alleen een kwestie is van meer horeca op meer
plekken, maar ook van andere horeca op bestaande
plekken. Meer informatie is opgenomen in bijlage 1
factsheet horeca ‘s-Hertogenbosch.
‘s-Hertogenbosch behoort tot de duurste terrassteden van het land. Hierbij moet worden opgemerkt
dat meerdere dimensies zoals huurprijzen van het
vastgoed, concurrentiedruk etc. een rol spelen, maar
het versterkt het beeld dat het in het algemeen goed
gaat met de Bossche horeca. Dit kan ook een reden
zijn waardoor de vernieuwing in ‘s-Hertogenbosch
wat achter blijft. Dit laat overigens onverlet dat er ook
horeca-ondernemers zijn die minder omzet draaien.
De consument
Uit diverse onderzoeken blijkt dat ’s-Hertogenbosch,
als stad over het algemeen goed wordt gewaardeerd in

vergelijking met andere steden. De horeca speelt hier
in een belangrijke rol. De beoordeling en het gebruik
van horeca door Bosschenaren is opgetekend in het
digipanel:
• driekwart van de respondenten beoordeelt de
horeca in de gemeente als ‘goed’;
• de kwaliteit van de restaurants wordt goed beoordeeld, horeca die onderdeel uitmaakt van een
groter geheel (ontmoetingscentrum, sportvoorziening alsmede fastfood) wordt aanzienlijk slechter
gewaardeerd;
• de kwaliteit van de horeca in de binnenstad wordt
goed beoordeeld, de horeca op en rond het station
en op bedrijventerreinen is vatbaar voor verbetering;
• bijna iedereen die horeca bezoekt, bezoekt ook
weleens een terras. Een terras wordt door driekwart van de respondenten niet alleen in de zomer
bezocht. Behalve in de binnenstad wordt ook het
terrasaanbod in Rosmalen vaak bezocht;
• bijna alle respondenten zijn het er over eens: terrassen maken ’s-Hertogenbosch levendiger. Op
de andere stellingen over terrassen wordt iets
genuanceerder geantwoord. Zo vindt 45% van
de respondenten dat ’s-Hertogenbosch meer terrassen moet hebben (14% niet) en 11% vindt dat

•
•

terrassen alleen in de zomer neergezet moeten
worden (69% niet). Verder vindt 36% het jammer
dat terrassen steeds meer afgescheiden worden
van de openbare ruimte, zoals door schermen,
plantenbakken en luifels. Maar is 31% het hier
weer (helemaal) mee oneens;
ruim 90% combineert bezoek aan festival of evenement met bezoek aan de horeca;
15% ervaart wel eens overlast. De meeste overlast
wordt door respondenten uit de binnenstad ervaren;
6% ervaart ‘vaak’ overlast, 33% ‘af en toe’. Ook
respondenten uit West (19%), Muntel/Vliert (18%),
Zuid (16%) en Nuland (16%) ervaren in 2018 vaker
overlast van horecagelegenheden dan gemiddeld
in de gemeente.

Berekening toe- of afname horeca in ‘s-Hertogenbosch
Omzetbehoefte
Op basis van landelijke cijfers over de gemiddelde omzet
per m2 en de gemiddelde omzet per bedrijf in de dranken-, fastservice- en restaurantsector (cijfers HorecaDNA,
geactualiseerd met CBS) bedraagt de als realistisch in te
schatten omzetbehoefte van de horecasector circa € 200
miljoen per jaar incl. BTW.
Draagvlak en potentiële omzet
Voor het draagvlak voor de consumptieve horeca in ‘sHertogenbosch wordt onderscheid gemaakt in drie marktsegmenten: particuliere markt, toeristische markt (dag- en
verblijfstoerisme) en de zakelijke markt. Overige doelgroepen, zoals studenten en reizigers overlappen met de

3.3

Uitbreidingspotentieel kwantitatief

drie genoemde marktsegmenten en zijn derhalve niet afzonderlijk benaderd.

’s-Hertogenbosch is steeds meer een toeristische
bestemming. Bezoekers komen vanuit stad, regio, het
land en buitenland. De bezoekers die meerdere dagen
willen verblijven vragen om overnachtingsmogelijkheden in en om de binnenstad. Verblijfstoeristen, zakelijke bezoekers, dagbezoekers, willen vernieuwende
horeca zien en beleven. Ook bewoners stellen andere
eisen. Kortom, gasten en inwoners van ’s-Hertogenbosch vragen om innovatie van het horeca-aanbod.
Er is voor de horeca sprake van een groeipotentieel
tot 2025. De potenties in de particuliere, toeristische
en zakelijke markt betekenen dat er voldoende uitbreidingspotentieel is voor de horeca: nu € 235 tot € 250
miljoen en in 2025 circa € 273 miljoen, ofwel een groei
van circa 12,5%. Deze groei wordt regelmatig gevolgd.

Voor de particuliere markt wordt gerekend met het inwonertal van 153.400 (bron: CBS) en gemiddelde bestedingen
per hoofd van € 910,-. Vanwege het ‘Bourgondische karakter’ van inwoners wordt uitgegaan van licht bovengemiddelde koopkrachtbinding van 65-70%. Voor de dag- en
verblijfstoeristen (incl. bezoek regiobevolking) wordt uitgegaan van 5,9 miljoen gasten en een gemiddelde besteding van ongeveer € 17 (bron: CVTO, NBTC-NIPO).
De potentiële omzet door internationale toeristen en de
zakelijke gasten is gebaseerd op landelijke (verhoudings)
cijfers ten opzichte van de andere marktsegmenten. Deze
segmenten zorgen samen voor een potentiële omzet van
€ 235 tot € 250 miljoen per jaar incl. BTW (peiljaar 2019).
Omzetbehoefte versus potentiële omzet

Doorkijk naar 2030
Wanneer de groeicurve tot en met 2025 wordt doorgetrokken tot 2030 komt de groei uit op 25-30%. Dit illustreert positieve vooruitzichten, maar de onzekerheidsmarge neemt ook verder toe. De groeipotentie voor de
komende tien jaren hangt immers af van verschillende
variabelen. Zowel op- als neerwaartse bijstellingen zijn
mogelijk.

De horeca in ‘s-Hertogenbosch functioneert per saldo
goed en boven het landelijke gemiddelde. Omdat de potentiële omzet hoger is dan de te verwachten omzetbehoefte is er ruimte voor verruiming van het aanbod. Deze
ruimte zal de komende jaren nog verder toenemen. Hoewel deze horecavisie als tijdshorizon 2030 heeft, is eerst een doorberekening gemaakt tot 2025. De potentiële
omzet loopt dan op tot € 273 miljoen per jaar incl. BTW.
Deze te verwachten potentiële omzet is gebaseerd op de
markt afgestemde analyses, maar blijft gebaseerd op aannames en inschattingen. Derhalve dient dit geïnterpreteerd
te worden met een bandbreedte van circa 10% naar boven
en beneden.
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Groei geen doel op zich: kwalitatieve meerwaarde
De uitbreidingsmogelijkheden manifesteren zich vooral
in bepaalde segmenten die de kwaliteit en diversiteit
van het horeca-aanbod versterken. Kwaliteit gaat
boven kwantiteit. Aan het zoveelste drinkcafé is vaak
geen behoefte, dit mede dankzij de ‘festivalisering’
waar jongeren steeds meer tijd (en geld) besteden.
Wel is er behoefte aan goede en/of thema-restaurants.
Aan wijnbars of bierproeflokalen waar met kennis
en kunde wordt geschonken of gebrouwen én een
verhaal wordt verteld. Aan horeca die zich richt op een
bepaalde doelgroep, zoals jongeren of juist ouderen.
Aan terrassen waar de toeristische bezoeker gastvrij
wordt onthaald.
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Kortom, concepten waarbij kwaliteit gaat boven
kwantiteit. Soms betekent dat een transformatie van
bestaande horeca-concepten. Zo’n transformatie is de
allereerste prioriteit, omdat het bijdraagt aan de kwaliteitsgedachte. Het gedoseerd toelaten van enige groei,
zorgt er ook voor dat de gehele horeca wordt uitgedaagd om te vernieuwen en te blijven aanspreken. De
groei en effecten daarvan worden gevolgd.

4
4.1

Ruimtelijke visie op deelgebieden
Globaal perspectief horeca

Dé opgave voor de nieuwe horecavisie is gericht op
kwaliteit. Vanuit de ruimtelijk-economische focus gaat
deze horecavisie in op de vraag ‘welke horeca willen
we waar?’, maar altijd ingegeven vanuit de kwalitatieve
bijdrage aan het geheel en aan de omgeving.
Als kernkwaliteiten voor de horeca in de gemeente
’s-Hertogenbosch zijn opgetekend:
• Gastvrij en bourgondisch, bijna vanzelfsprekende begrippen die in de haarvaten van de stad
besloten liggen, maar die in een enkel geval nog
beter kunnen worden onderstreept. Bij deze gastvrijheid, die je overal moet ervaren (bij aankomst in
de gemeente, op straat en in de horecagelegenheden) is optimale veiligheid belangrijk;
• De horeca in de gemeente is gemoedelijk en
kleinschalig. Er zijn relatief veel kleine horecazaken en geen grote volledige horecapleinen. Horeca
zit in de regel gemengd met andere functies.
Naast een winkel, onder een woning. Dat geldt
voor de binnenstad, maar zeker ook elders in de
gemeente. Gezellig, ontspannen, dat zijn te koesteren kernkwaliteiten;
• Met ingehouden trots biedt ’s-Hertogenbosch de
meest karaktervolle binnenstad van het zuiden.
Dat zit hem in historie, in cultuur, maar zeker ook
in de horeca die van oudsher in de stad hoort, er
geworteld is en de binnenstad kleur geeft; op tal
van plekken. Om dat beeldbepalende karakter met
name in de historische binnenstad te onderstrepen is een passende en ingetogen uitstraling van
horeca relevant. Deze waardevolle karakteristiek
van de binnenstad is verder identiteitsdrager voor
veel andere plekken in de gemeente;
• De unieke stad- en landverbindingen (groen en
water) vindt men overal terug. In het buitengebied.
Bij plassen en parken. Met de Dieze, de Dommel,
de Aa en de Zuid-Willemsvaart. Deze dragers
bieden tal van kansen aan mooie, passende horecaconcepten die inspelen op en gebruikmaken van
deze groene en blauwe kwaliteiten.

HORECAVISIE ‘S-HERTOGENBOSCH

Deze visie biedt, meer dan de vorige horecavisie,
mogelijkheden en kansen buiten de binnenstad.
Niet onbeperkt en ongelimiteerd, maar gedoseerd
en passend. Op zo’n manier dat het goed is voor de
binnenstad als voor de buitenstad. Het vervolg van
dit hoofdstuk gaat in op diverse deelgebieden en het
ontwikkelingsperspectief voor horeca daarbinnen.

Intermezzo
Vernieuwing van de Bossche horeca kan plaatsvinden door
toonaangevende nieuwe horecaconcepten, die passen bij
de rol als toonaangevende datastad en gastvrije, bourgondische stad. Spraakmakende horeca waar mensen van
heinde en verre op afkomen. Een uitgaansgelegenheid
voor jongeren waar de slimste ‘urban art’ onderdeel van
is, een restaurant met de meest doordachte recepten op
het gebied van gemodificeerd voedsel. Het beste en grootste foodtruckfestival van Nederland. Waar horeca verrassend wordt ondergebracht in cultuurhistorisch erfgoed. En
minder spraakmakende concepten, maar wel verruiming
van het aanbod waarbij de simpele vraag: ‘waarom heeft
‘s-Hertogenbosch het nog niet?’ kan gelden. Een rooftopbar? Een markthal? ’s-Hertogenbosch heeft het in zich om
– zonder oude schoenen weg te doen – vernieuwender,
spraakmakender en toonaangevender met horeca en
gastvrijheid.
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4.2

Ontwikkelingsvisie deelgebieden

4.2.1

Brede Binnenstad

Ontwikkelingskaart Brede Binnenstad

Doelstelling:
Consolideren, verbeteren en beperkte
uitbreiding
De Brede Binnenstad biedt een brede functiewaaier
met winkels, wonen, cultuur, werken en horeca. De
gemeente ’s-Hertogenbosch hecht veel waarde aan
een diverse, multifunctionele en leefbare binnenstad,
en zal zich inzetten om de diversiteit aan functies in
de Brede Binnenstad te behouden en te stimuleren.
Horeca vormt een onmisbare schakel in dit geheel en
draagt bij aan het verlengen van de verblijfsduur. Completer, jonger en anders is hierbij het devies.
De Brede Binnenstad kenmerkt zich door een gevarieerd horeca-aanbod. Clusters en ‘solitaire’ gelegenheden, kleinschalige horecagelegenheden in een prachtig
decor in de historische binnenstad. Een mix van grote
en kleine concepten in het Paleiskwartier en innovatie
op de Tramkade.
Ontwikkelingsvisie Brede Binnenstad
De grootste groeipotentie voor horeca in de Brede Binnenstad is op ontwikkellocaties aan de randen van de
historische binnenstad en in de Spoorzone. Diverse
gebieden en routes zijn volop in ontwikkeling. Horeca
kan daaraan een bijdrage leveren. In de historische
binnenstad is al een divers horeca-aanbod aanwezig.
Hier is slechts beperkt ruimte voor uitbreiding.
De volgende kernopgaven zijn voor de Brede Binnenstad geformuleerd:
1. Behoud en zo mogelijk verhogen van de kwaliteit. De Bossche binnenstad bevindt zich op een
hoog kwaliteitsniveau. Dit laat zich aflezen in de
openbare ruimte, de rijke historie (het ‘decor’)
maar zeker ook in de kwaliteit en diversiteit van de
voorzieningen.
2. Versterken en verhogen onderscheidend vermogen
van de horecaclusters (zie § 4.2.2.). De onderscheidende kracht van de clusters kan liggen in het
aanspreken van een bepaalde doelgroep, het type
horecazaken, de ruimtelijke verschijningsvorm,
inrichting van de terrassen etc. De kleinschaligheid
van de horecaclusters is een te koesteren kwaliteit
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en dient behouden te blijven.
3. Inzetten op vernieuwing. Dit kan bij uitstek op
ontwikkellocaties aan de randen van de historische binnenstad, en in het Paleiskwartier en de
Tramkade. Hier liggen kansen om nieuwe doelgroepen aan de stad te binden.
4. Het benutten van de kansen die groen en water in
en om de binnenstad bieden. De unieke stad- en
landverbindingen reiken tot diep in het hart van
de stad. Hierop inspelende (kleinschalige) horeca
zal deze kwaliteiten beter zichtbaar en beleefbaar
maken.
5. Stimuleren van informele verbindingen daar waar
mogelijk ook door middel van horeca. Incidenteel
kan ‘solitaire’ horeca informele routes aantrekkelijker maken en plekken verbinden. Veranderend
gebruik en inrichting van de openbare ruimte maakt
dat het bezoek en de beleving in de binnenstad zal
veranderen. Dit biedt soms kansen voor horeca
op plekken waar dat nu nog minder aanwezig is.
De balans tussen levendigheid en leefbaarheid is
hierbij een belangrijk afwegingscriterium.

4.2.2. Bestaande horecaclusters

In de Brede Binnenstad zijn verschillende gebieden
waar horeca in meer of mindere mate een plek inneemt.

Ontwikkelingsvisie
De gemeente stuurt op een mix van kleinere ondernemingen, passend bij de historische opbouw van de binnenstad en kenmerkend voor de horeca in de Bossche
binnenstad.

Doelstelling:
Consolideren,
uitbreiding

verbeteren

en

beperkte

In de Brede Binnenstad zijn er diverse horecaclusters,
met een eigen identiteit, kwaliteiten en kansen. Inzet
is dat in deze bestaande clusters beperkte groei van
horeca met bijbehorende terrassen mogelijk is ter versterking of aanvulling van het cluster. Daarbij worden
de huidige schaal en grenzen gerespecteerd, en het is
niet de ambitie om clusters te koppelen tot één groter
horecacluster. In straten tussen de clusters, zal om die
reden terughoudend worden omgegaan met het toevoegen van horeca.
Uilenburg
Plek waar levensgenieters in een
unieke Bossche ambiance samenkomen

Een noemenswaardige geografische vergroting van het
horecacluster is niet wenselijk. Er is wel enige ruimte
voor nieuwe horeca-initiatieven binnen het bestaande
cluster, waarbij de druk op de omgeving een belangrijk
aandachtspunt is. Eventuele nieuwe horeca dient een
bijdrage te leveren aan de diversiteit van het huidige
horeca-aanbod in het cluster, en iets nieuws toe te
voegen. Daarbij zal getoetst worden of de leefbaarheid
en veiligheid in het gebied kan worden gewaarborgd.
Met een verdere verkleuring van de hoekpanden, waar
de Uilenburg grenst aan de Kruisstraat, Visstraat en
Sint Janssingel, zal terughoudend worden omgegaan.
Karrenstraat
‘No-nonsense’-eten en uitgaan
vooral gericht op jongeren
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Ontwikkelingsvisie
Aan de Karrenstraat is enige intensivering mogelijk,
met ruimte voor cafés of restaurants, die zich met name
richten op de avond/nacht en daarmee een jonger
publiek aanspreken. Gezien de schaal van panden
(met name aan de oostzijde) is het voorstelbaar dat hier
grotere concepten kunnen landen. Uitbreiding buiten
het bestaande cluster is niet wenselijk, en ook met een
verdere verkleuring van de hoeken met aangrenzende
straten zal terughoudend worden omgegaan. Intensivering van de samenwerking, het verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid is een belangrijk aandachtspunt voor dit cluster.
Markt
Het hart van de stad

belangrijke nieuwe impuls, maar meer is gewenst. Het
is de ambitie om de kwaliteit, uitstraling en levendigheid (met name in de avond) te verbeteren, om de rol
als kloppend hart en huiskamer voor ’s-Hertogenbosch
beter tot zijn recht te laten komen. Op de Markt is enige
ruimte voor nieuwe horeca-initiatieven die dagrond
publiek trekken. De ontwikkeling van de horeca aan de
Markt is onlosmakelijk verbonden met de warenmarkt,
de detailhandel en terrassen. In dit verband zal met alle
relevante partijen integraal gekeken moeten worden
naar versterking van de Markt. Daarbij is een betere
functiemix (horeca en detailhandel) gewenst, op zo’n
wijze dat beide functies elkaar nog beter gaan versterken, zodat de winkelfunctie in de drie aanpalende
hoofdstraten wordt ondersteund. Ook voor terrassen is
het verhogen van de kwaliteit gewenst, waarbij het een
wens is dat terrassen zich minder vast en dominant
presenteren en meer kunnen meebewegen met de seizoenen. Wat meer in de zomer, wat minder in de winter.

Ontwikkelingsvisie
De potentie van de Markt als ‘hart van de stad’ wordt
onvoldoende benut en kan een impuls gebruiken. Dit
geldt de volle breedte van de Markt (inrichting, functiemix, beleving, decor). Verbetering van de horeca
kan hierin belangrijk zijn. De nieuwe toekomst van
de Kleine Winst als woonmuseum van Bosch’ is een
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Korte Putstraat
Het bourgondische dinerstraatje

Ontwikkelingsvisie
Het ontwikkelperspectief voor de Korte Putstraat richt
zich op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. De plotselinge bestaande begrenzing is een te
koesteren kwaliteit, en uitbreiding van horecazaken en
terrassen is hier niet mogelijk. Een aandachtspunt is de
openheid van terrassen, zodat de straat als een geheel
wordt ervaren. De samenwerking, ook door middel
van een convenant, strekt tot inspiratie voor andere
gebieden.
Parade
Eten en drinken in het cultuurhistorische hart van de binnenstad.

Ontwikkelingsvisie
De voorgestelde horeca bij het nieuwe theater biedt
kansen om de relatie tussen bebouwing en het plein
te verbeteren. In aanvulling en ter versterking van het
theater is een iets meer publieksgerichte functie aan de
oostzijde denkbaar. Ondersteunende horeca zou hier
een onderdeel van kunnen zijn, mits ingetogen qua
karakter en bescheiden qua omvang en daarmee duidelijk onderscheidend van de dominantie van horeca
aan de westzijde. Aandachtspunt is het waarborgen
van de kwaliteit van panden, met name de bovenverdiepingen van horecazaken. Voor evenementen is
de wisselwerking met de horeca een belangrijk aandachtspunt om het openbare karakter van de Parade
te waarborgen.
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4.2.3

Paleiskwartier
Vermaak na het werk of studie.

Ontwikkelingsvisie
In het bestemmingsplan ‘Paleiskwartier-WillemspoortStation’ zijn diverse gebouwen, voornamelijk rondom
de Hofvijver, aan de Bordeslaan en de Onderwijsboulevard, aangewezen waar horeca is toegestaan. Deze
ruimte is in de huidige situatie nog niet volledig benut
en hier zou uitbreiding plaats kunnen vinden. Uitbreiding van horeca buiten deze aangewezen locaties is
niet wenselijk. Er liggen kansen voor grotere horecazaken die in de binnenstad geen plek kunnen vinden.
De aantrekkingskracht voor studenten wordt daarmee
verbeterd. De verbinding met de historische binnenstad is ook een aandachtspunt. Dit geldt in ruimtelijke
zin (bijvoorbeeld doorontwikkeling station) als ook
programmatisch (goede programmering in de horeca
in (delen van) de historische binnenstad). Rondom de
Hofvijver en Bordeslaan zijn mogelijkheden voor het
uitbreiden van terrassen.
Tramkade

Routes

Doelstelling:
Beperkte toename ter versterking van routevorming en samenbrengen diverse onderdelen Brede Binnenstad
Historische hoofdroutes & aanlooproutes
De historische hoofdroutes waren van oudsher de
belangrijkste aanvoerroutes naar de Markt, en verbonden deze met de stadspoorten en de verdere
omgeving. Nu vormen station en parkeergarages bronpunten waar mensen wisselen van vervoermiddel en
vaak te voet hun reis of bezoek vervolgen. Hierdoor
zijn naast de historische hoofdroutes, nieuwe aanlooproutes ontstaan in de binnenstad.
Nabij de Markt hebben deze straten een belangrijke
functie voor detailhandel, en is horeca ondersteunend.
In de uitlopers, dus verder van de Markt, ontstaat een
steeds meer gemengd karakter waar wonen, horeca,
detailhandel en andere voorzieningen elkaar afwisselen. Het zijn vaak deze secundaire plekken waar
onderscheidende ondernemers (horeca en detailhandel) een plek vinden.

Ontwikkelingsvisie
Voor de historische hoofdroutes en aanlooproutes
is een gemixt profiel wenselijk. Nabij de Markt wordt
hoofdzakelijk ingezet op detailhandel, en hier zal
terughoudend worden omgegaan met het toestaan van
nieuwe horeca. Een terras is in de winkelstraten niet
altijd mogelijk om de looproutes langs winkels niet te
belemmeren.
In de uitlopers van de historische hoofdroutes en
aanlooproutes is het streven dat geen van de functies
de overhand krijgt, omdat juist een mix van functies
de attractiefactor is. Beperkte groei van de horeca
is mogelijk waar dit nu onvoldoende in de mix van
functies aanwezig is. Er wordt vooral ingezet op solitaire horecazaken om clustervorming te voorkomen
en eventuele overlast te beperken. De ‘hoeken’ van
de historische binnenstad en het station zijn belangrijke scharnierpunten, waar de historische binnenstad
wordt verbonden met naastgelegen gebieden. Horeca
kan bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke
‘entree’, het verbinden van gebieden, en het versterken
van routes. Daarmee kunnen deze scharnierpunten
ook een sterkere eigen identiteit en aantrekkingskracht
krijgen.

Rauw, innovatief en verrassend
’s-Hertogenbosch

Ontwikkelingsvisie
De gemeente ’s-Hertogenbosch werkt aan een ontwikkelingsvisie voor de Bossche Stadsdelta, waaronder de
Tramkade valt. Deze gebiedsontwikkeling zal starten
na afloop van het 10-jarige experiment Tramkade,
dus vanaf 2025 (zie ook § 4.2.5 Ontwikkellocaties).
Tot 2025 zijn diverse functies mogelijk gemaakt om
de Tramkade als culturele broedplaats op de kaart
te zetten. Daarbij wordt een deel van de industriële
bebouwing benut voor horeca. Om de diversiteit aan
functies op de Tramkade te waarborgen en de plek
als culturele broedplaats te laten functioneren, is een
verdere uitbreiding van de bestaande horeca niet per
definitie wenselijk (gedurende de experimenteerperiode). Bovendien geldt het afgesproken kader (bestemmingsplan et.).
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4.2.4

Dwaalgebieden en secundaire straten

Doelstelling:
behoud rust en diversiteit, geringe
aanvullingen op strategische plekken
De historische binnenstad wordt gekenmerkt door
aantrekkelijke dwaalgebieden, waar een mix van
kleinere boetiekjes, horecagelegenheden, terrasjes en
woningen elkaar afwisselen in smalle straatjes en op
pleintjes. Ze worden hoog gewaardeerd door inwoners
en bezoekers van ’s-Hertogenbosch. Hoe dichter bij de
Markt hoe groter de concentratie bezoekersfuncties, en
hoe verder naar de randen hoe rustiger de dwaalgebieden met meer nadruk op de woonfunctie. Afwisseling
van functies, en een goede balans tussen levendigheid
en rust zijn belangrijk voor deze gebieden.
Ontwikkelingsvisie
In de dwaalgebieden wordt ingezet op het behoud en
stimuleren van een variatie aan functies, zoals detailhandel, wonen, diensten, ambacht, horeca en cultuur.
Levendigheid concentreert zich nabij de Markt. Concepten met functie-ondersteunende horeca passen
goed bij het karakter van deze gebieden. Uitbreiding
van ‘pure’ solitaire horeca is slechts beperkt mogelijk,
en vooral gericht op daghoreca. Bijbehorende terrassen zijn eventueel alleen mogelijk als looproutes naar
winkels of woningen niet belemmerd worden. De balans
tussen leefbaarheid en levendigheid is daarbij ook een
belangrijk aandachtspunt. In straten tussen horecaclusters, bijvoorbeeld in de Kruisstraat - Snellestraat,
Ridderstraat en Kolperstraat, zal terughoudend worden
omgegaan met nieuwe horeca-initiatieven om te voorkomen dat clusters aan elkaar groeien. Meerdere horecagelegenheden direct naast of tegenover elkaar worden
niet toegestaan, om de diversiteit die de dwaalgebieden

kenmerkt te bewaken en clustervorming te voorkomen.
Meer naar de randen van de dwaalgebieden en daar
waar de nadruk ligt op de woonfunctie, is het behoud
van rust de belangrijkste opgave en het toevoegen
van horeca alleen bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk. Daarbij kan gedacht worden aan het
beleefbaar maken van historisch erfgoed en aan op
bijzondere plekken die een bijdrage leveren aan het
buurtgevoel (bijvoorbeeld een theehuis in een parkje).
Met het oog op de leefbaarheid en rust zal daghoreca
vaak het meest passend zijn, en is een terras geen
vanzelfsprekendheid.

4.2.5

Ontwikkellocaties

Doelstelling:
groei ter ondersteuning van gebiedsontwikkeling en andere functies

•

Op ontwikkellocaties kunnen nieuwe en bestaande
doelgroepen worden verwelkomd in vernieuwende
horecaconcepten. Horeca kan een rol spelen in het
opnieuw op de kaart zetten van een locatie of een
gebied. Juist hier biedt de stad ruimte voor nu nog
ontbrekende concepten, zoals bijvoorbeeld een rooftopbar, een foodhal, en concepten waarmee ’s-Hertogenbosch zich onderscheidend op de kaart kan zetten.
Op de ontwikkellocaties is meer ruimte voor experimenteren op het gebied van horeca en of terrassen.
De belangrijkste gebieden waar ruimte is voor nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van horeca zijn:
• In de Spoorzone kan horeca op tal van plaatsen
een passende bijdrage leveren aan de gebiedsontwikkeling, placemaking en ter ondersteuning
van andere (werk-, cultuur-, uitgaans- en woon-)

•
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functies. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van het
EKP, de route richting de Brabanthallen, de Onderwijsboulevard en in de verdere ontwikkeling van
het Paleiskwartier. Ook bij de doorontwikkeling
van het Grenco-terrein, de ontwikkeling van het
station en de Bossche stadsdelta is daar zeker
ruimte voor. Daarbij ligt het niet voor de hand om
op grote schaal zelfstandige horeca in te zetten,
maar te kiezen voor horeca die een bijdrage levert
aan de karakterisering en identiteit van een gebied
en functie. Hierbij liggen er kansen om horeca te
situeren in bestaande gebouwen die juist getransformeerd gaan worden. Juist in dit soort gemengde
gebieden wordt ontmoeten buitenshuis (zoals in
horeca) veel voorkomend.
Voor de Kop van het Zand en Orthenpoort Zuid
wordt een gebiedsontwikkeling voorbereid onder
de noemer ‘Bossche Stadsdelta’. De Tramkade
maakt hiervan onderdeel uit. Deze gebiedsontwikkeling kan op de Tramkade uiteraard pas starten
na afloop van de 10-jarige experimenteerperiode
in 2025. De ambitie is te komen tot levendig gebied
waar 24/7 activiteit is in een rijke mix aan functies.
Ingestoken wordt op een plek waar veel dynamiek
is, zowel in de diverse creatieve, bedrijfsmatige
en culturele activiteiten als in de doorstroom van
bewoners. Het richt zich dus hoofdzakelijk op
een publiek dat het leuk vindt om in een bruisend
gebied nabij station en binnenstad te wonen. Een
deel van de bestaande industriële bebouwing heeft
een monumentale status. Aanvullend wordt bezien
welke andere gebouwen behoudenswaardig zijn.
De ruigere gebouwen en de ligging aan het water,
maken het gebied een interessante plek voor
horeca. De ‘rauwe’ kant van de Tramkade met de
combinatie van horeca, Urban Scene en evenementen is een te koesteren kwaliteit, en vormt een
aanvulling op het horeca-aanbod in de rest van de
binnenstad. In de verdere uitwerking van de ontwikkelvisie zal bekeken worden wat dit betekent voor
het volume en het regime (o.a. openingstijden) van
de horeca. Dit uiteraard in nauwe samenhang met
de bij dit thema passende evenementenprogrammering.
Het Zuid-Willemspark is een belangrijke ontwikkellocatie voor horeca, passend bij de ambitie
om de kansen rondom groen en water beter te
benutten. Horeca kan hier worden toegevoegd,
bijvoorbeeld in bijzondere bebouwing (brugwachtershuisjes), aan het water etc. Horeca kan tevens
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de ontwikkeling van een deelgebied aanjagen.
Ook tijdelijke of seizoensgebonden initiatieven zijn
voorstelbaar.
Met het Gasthuiskwartier ontstaat een nieuw
stukje binnenstad op het voormalige ziekenhuisterrein. Nieuwe woningen en functies zorgen voor
een aantrekkelijk binnenstedelijk gebied. In de
historische bebouwing aan de zuidzijde van het
Gasthuiskwartier is horeca wenselijk. Daarnaast
vormt het Burgemeester Loeffplein een belangrijke
schakel tussen de Markt, Arena en het Gasthuiskwartier. Hier kan horeca nadrukkelijker een plek
krijgen, eventueel met terrassen. De relatie met
detailhandel is hier een belangrijk aandachtspunt.
Het ontbreken van historische bebouwing biedt
perspectief voor grotere concepten, die nu veelal
ontbreken in de historische binnenstad.
Ruimtelijke ontwikkelingen in het Zuidwalkwartier
bieden mogelijkheden voor enkele nieuwe horecainitiatieven. Bijzondere locaties of historische
panden kunnen aanleiding geven voor horecagelegenheden om de aantrekkingskracht van dit gebied
te vergroten. Het Zuidwalkwartier is een belangrijk
woongebied in de binnenstad, en daarom is de
balans tussen leefbaarheid en levendigheid een
belangrijk aandachtspunt bij de afweging van
nieuwe initiatieven.

Afwegingskader Brede Binnenstad
In de binnenstad is nieuwe horeca vooral mogelijk als
het qua concept van toegevoegde waarde is en mits
het past binnen de opgestelde ontwikkelingsvisie voor
de Brede Binnenstad:
• In principe geen onttrekking van de woonfunctie;
• Vestiging van een horecagelegenheid en/of terras
mag er niet toe leiden dat looproutes naar en voorlangs winkels worden aangetast;
• Behoud van de waardevolle karakteristieken van
panden en passend binnen het Rijksbeschermd
Stadsgezicht, waar dit van toepassing is;
• Verrijking van het totale aanbod in de binnenstad;
• Schaal moet passend zijn in en reageren op de
directe omgeving;
• Het gebied en pand goed bereikbaar en toegankelijkheid zijn (ook i.r.t. bevoorrading).
Nieuwe initiatieven worden altijd zorgvuldig afgewogen
in relatie tot andere functies in de binnenstad, en per
geval beoordeeld.
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4.3

Ontwikkelingskaart De Groote Wielen

Rosmalen bebouwde kom

Doelstelling:
beperkte
aanvulling
mogelijk,
passend en op de juiste plek

mits

Horeca in Rosmalen concentreert zich vooral in het
nieuwe centrum. Voor horeca is rond de Driesprong
reeds sprake van een mooi passend ‘dorps’ en ‘gezellig’
horecacluster, waar ontmoeten belangrijk is en waar
ondernemers een mooi product bieden. Daarmee versterken horeca en detailhandel elkaar.

Ontwikkelingskaart Rosmalen centrum

Ontwikkelingsvisie
In Rosmalen Centrum is enige uitbreiding van nieuwe
horecagelegenheden aan de Driesprong goed voorstelbaar. Bijvoorbeeld wanneer winkelpanden leegkomen door verplaatsing naar elders in het centrum.
Het verder programmeren van de Driesprong als plein
voor passende en ingetogen evenementen kan verder
bijdragen aan dit huiskamergevoel. Een streven is het
verbeteren van de samenhang tussen horeca, detailhandel en de warenmarkt, zodat deze elkaar versterken en niet in de weg zitten.

Met horeca-initiatieven op andere locaties in Rosmalen
wordt terughoudend omgegaan, hiervoor worden
dezelfde criteria gehanteerd als voor horeca in wijken
en buurten (zie paragraaf 4.7).
Afwegingskader Rosmalen
In Rosmalen is nieuwe horeca met name mogelijk als
het een aanvulling is op het bestaande aanbod en mits:
• Passend binnen de opgestelde ontwikkelingsvisie
voor Rosmalen;
• In principe geen onttrekking van de woonfunctie;
• Vestiging van een horecagelegenheid en/of terras
mag er niet toe leiden dat looproutes naar en voorlangs winkels worden aangetast;
• Behoud van de waardevolle karakteristieken van
panden, waar dit van toepassing is;
• Verrijking van het totale aanbod;
• Schaal moet passend zijn bij de directe omgeving;
• Het gebied en pand goed bereikbaar en toegankelijk zijn (ook i.r.t. bevoorrading).

In de plannen voor het voorzieningencentrum van De
Groote Wielen is ruimte opgenomen voor 500 m2 aan
horeca. Deze horeca legt een relatie met het water en
verhoogt de verblijfskwaliteit. In het voorlopig stedenbouwkundig plan wordt voorgesorteerd op een hoge
ruimtelijke en functionele kwaliteit, waarbij De Groote
Wielen na een lange aanloop een mooi en vitaal
centrum en daarmee ontmoetingsplaats krijgt.

26

HORECAVISIE ‘S-HERTOGENBOSCH

27

4.4

Dorpen

Doelstelling:
Beperkte versterking ter ondersteuning
van dorpscentra als huiskamer
Het aanbod in de dorpen Nuland, Vinkel, Empel,
Engelen en Bokhoven speelt in op de eigen inwoners,
op fietsers en wandelaars in het buitengebied en
vervult een rol voor verblijfstoeristen. Sommigen weten
ook door hun goede bedrijfsconcept een eigen publiek
van buiten aan te trekken.
Ontwikkelingsvisie
Voor passende initiatieven in de centrumgebieden
geldt een open grondhouding. De kernen lenen zich
ook goed voor hybride concepten (horeca in combinatie met andere functies). Het versterken van het huiskamergevoel, passend bij het lokale karakter is hierbij
uitgangspunt. Daarnaast zijn initiatieven voorstelbaar
aan de randen van dorpen in bijvoorbeeld bijzondere

gebouwen of boerderijen. Deze initiatieven raken veelal
aan het buitengebied en zullen daarom op eenzelfde
manier worden beoordeeld (zie paragraaf 4.5).

Ontwikkelingskaart Vinkel

Het streven naar concentratie van consumentgerichte
functies, zoals dat is neergelegd in de detailhandelsvisie voor Nuland en Vinkel, blijft het uitgangspunt. Ook
voor de andere dorpen zoals Empel en Engelen blijft
horeca vooral behouden aan de dorpskernen, waarbij
andere functies (zoals de supermarkt) vaak de trekker
zijn voor andere voorzieningen. Het buitengebied biedt
soms ook mogelijkheden voor vernieuwende concepten die ook de inwoners beter kunnen bedienen.
Afwegingskader dorpen
Aanvullende horeca zal:
• bij voorkeur bijdragen aan compacte centra;
• bijdragen aan de ontmoetingsfunctie;
• recreatieve fiets- en wandelroutes ondersteunen;
• plaatsvinden op locaties of in bijzondere gebouwen
met een eigen trekkracht (monumentale panden/
boerderijen, molens etc.).

Ontwikkelingskaart Nuland
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Ontwikkelingskaart Buitengebied

4.5

Buitengebied

Doelstelling:
open staan voor passende horecaconcepten die inspelen op wandelaars en fietsers
en gebruik maken van bijzondere plekken,
objecten en locaties
’s-Hertogenbosch heeft een uitgestrekt buitengebied.
Vanwege de teruglopende agrarische activiteiten en
de toenemende recreatie in groengebieden verandert
ook de functie van het buitengebied. Daarnaast zal het
buitengebied een belangrijke functie gaan vervullen op
het gebied van het duurzame energievraagstuk.
Ontwikkelingsvisie
In het buitengebied is er meer dan voorheen, enige
ruimte voor horeca. Horeca kan fiets- en wandelroutes
ondersteunen, bijvoorbeeld de 1629 fietsroute langs
het Beleg van Den Bosch. Daarnaast kan horeca
mogelijkheden bieden bij het herbestemmen van
historische waardevolle boerderijen of andere karakteristieke gebouwen. Soms gaat het om zelfstandige
horeca, soms om ondersteunende horeca. Kortom,
horeca kan, onder voorwaarden, bijdragen aan de
dynamiek in het buitengebied.
Afwegingskader buitengebied
Initiatieven in het buitengebied die passend zijn en
bijdragen aan de recreatieve functie van het gebied en
kunnen als volgt een plek krijgen:
• In bestaande bebouwing;
• Passend qua maat en schaal;
• Ter versterking van recreatieve fiets- en wandelroutes;
• Op locaties of in bijzondere gebouwen met een
eigen trekkracht (monumentale boerderijen,
molens etc.);
• Goed ingepast in het landschap;
• Passend binnen de kaders van het VAB-beleid
(Beleidskader Voormalige Agrarische Bedrijfslocaties) en provinciaal beleid.
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4.6

Plassen en parken

Doelstelling:
Groei mogelijk ter ondersteuning van
de verblijfsfunctie en de beleving van
parken en plassen indien de doelstelling
en ambitie voor het gebied dit vraagt.
De gemeente is rijk aan plassen en parken, en unieke
verbindingen tussen stad en land vindt men overal
terug. Plassen en parken hebben een eigen karakter,
variërend van ecologische/natuurwaarden en rust tot
plekken die zich meer richten op sport en recreatie.
Een aantal plassen zal ook een rol gaan spelen voor
de opwekking van duurzame energie.
Ontwikkelingsvisie
Deze horecavisie erkent deze unieke blauwe en
groene kwaliteiten, en wil de hieruit voortkomende
kansen beter benutten. Horeca kan bijdragen aan de
recreatieve functie van een park of plas, en tevens een
belangrijke rol vervullen voor een omliggende buurt of
wijk. Er is vooral ruimte voor concepten die zich hoofdzakelijk richten op daggasten.
Zoals vastgesteld in het ‘Algemeen kader Bossche
plassen’ (2017) is horeca voorstelbaar bij de Oosterplas, Ertveldplas, Rosmalense Plas, i.c.m. het park
langs het Maximakanaal, de Koornwaard, Groote
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Wielenplas, Zuiderplas (Pettelaarse Schans en op
het strand), en het Engelermeer. Daarnaast is enige
horeca mogelijk bij de Noorderplas, de Zandvang en
de IJzeren Vrouw. Voor parken bestaat geen specifiek
kader, en wordt aansluiting gezocht bij de functie van
het betreffende park. Bij sommige plassen en parken is
reeds horeca aanwezig.
Afwegingskader parken en plassen
Bij de genoemde plassen en parken is horeca voorstelbaar indien het concept inspeelt op zich inpast in de
omgeving en van aanvullende kwaliteit is:
• Passend binnen het ‘algemeen kader Bossche
plassen’ en individuele ontwikkelkaders;
• Ter ondersteuning van fiets- en wandelroutes en/of
de recreatieve functie;
• Passend qua maat en schaal, en mits beperkte
verkeersaantrekkende werking;
• Ondersteunend aan functies in het gebied;
• Bijdraagt aan het onderscheidend vermogen van
de plassen en parken onderling;
• Het voorkomen en verwijderen van zwerfafval is
hierbij een attentiepunt. Dit geld ook voor toiletvoorzieningen.
Grootschalige zelfstandige horeca is in een beperkt
aantal gevallen mogelijk bij die plassen die zich
daarvoor lenen. Dit moet zorgvuldig worden afgewogen vanwege bezoekersstromen en verkeersaantrekkende werking.

4.7

Wijken en buurten

Doelstelling:
In de wijken zelf zijn bij winkelconcentraties meer dan voldoende horecamogelijkheden. Ter versterking van het
buurtgevoel kunnen juist bij plassen en
parken aanvullende horecaconcepten een
rol spelen.
Horeca in de wijken en de buurten is vooral gevestigd
in de winkelcentra en soms op enkele traditionele
locaties. In een enkel geval veroorzaakt horeca, bijvoorbeeld in oudere winkelstrips, overlast. Steeds
meer blijkt dat een integrale aanpak nodig is om de
veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Pure bezorgbedrijven (zonder publieksfunctie) leveren
vaak geen bijdrage aan winkelcentra, en kunnen soms
ook vestigen op bedrijventerreinen (transformatiegebieden, niet-bedrijfsterreingebonden functies).
Afwegingskader wijken en buurten
Verdere uitbreiding is meestal niet nodig, soms is reduceren zelfs wenselijk. Nieuwe locaties voor horeca is
voorstelbaar indien:
• Ontwikkelingsperspectief winkelcentra detailhandelsvisie is/wordt richtinggevend;
• In uitzonderingsgevallen kan worden meegewerkt
aan horeca met toegevoegde waarde op bijzondere plekken indien het extra verkeer kan worden
afgewikkeld;
• Meestal volstaat horeca bij parken, plassen en in
het buitengebied ook voor de wijken.

Ontwikkelingsvisie
In de regel zijn meer horecamogelijkheden in de
buurten en wijken niet nodig, omdat bestemmingsplannen reeds ruim voldoende mogelijkheden bieden. Het
devies is dat schaarste zorgt voor kwaliteit en dat een
overcapaciteit vaak leidt tot minder gewenste horeca.
In een aantal bijzondere gevallen kan meer horeca
voorstelbaar zijn, bijvoorbeeld als het iets toevoegt
aan het doorsnee aanbod, in bijzondere objecten of op
bijzondere locaties (park, plas etc.). In een enkel geval
zal bekeken worden of vestigingsmogelijkheden voor
horeca beperkt of beter beheerst kunnen worden (zie
hoofdstuk 5).
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Ontwikkelingskaart Trafficlocaties en bedrijventerrein

4.8

Trafficlocaties en bedrijventerrein

Doelstelling:
Hier is een behoorlijke groei voorstelbaar, vooral ter ondersteuning van het
werkklimaat
‘s-Hertogenbosch telt weinig horeca op traffic-locaties
en bedrijventerreinen. Verblijven en ontmoeten werd
vooral toegejuicht in de Brede Binnenstad en op andere
plekken in dorpen, wijken, buurten.
Ontwikkelingsvisie en afwegingskader
In de toekomst zal iets meer ruimte geboden worden.
Dit niet als doel op zich, maar vooral om de kwaliteit
van werk- en trafficlocaties te verbeteren en tegemoet
te komen aan eisen die nieuwe en jongere werknemers
aan hun werkomgeving stellen.
Daarbij gelden de volgende drie lijnen:
• Pure bezorgbedrijven kunnen zich vestigen op
bedrijventerreinen. Dit ontmoedigt de vestiging van
dit soort bedrijven, die feitelijk vooral een logistieke
dienst leveren, in winkelcentra en de binnenstad.
Deze bedrijven kunnen zich dan primair vestigen
op de zones op bedrijventerreinen, waar ‘nietbedrijventerrein gebonden functies’ zich onder
voorwaarden mogen vestigen;
• In een aantal nieuwe innovatieve bedrijfsconcepten
in historisch erfgoed, zoals Grasso en De Gruyter,
is enige horeca reeds mogelijk ter ondersteuning
van de gevestigde bedrijven. Ook op andere bedrijventerreinen is er een toenemende behoefte aan
horeca. Op de kleinere bedrijventerreinen is één
horecavoorziening denkbaar, en op de grotere wat
meer, dit alleen t.b.v. werknemers en hun bezoekers. Deze mogelijkheid wordt vooral gekoppeld
aan panden met een functiemix. Hierbij geldt als
uitgangspunt dat ze bestaande functies niet in de
weg zitten. Reeds aanwezige horecavoorzieningen worden in dit eindbeeld inbegrepen.;
• Voor de vestiging van zelfstandige, grootschalige restaurantconcepten, zoals wokrestaurants,
wereldrestaurants, of grootschalige ‘all you can
eat’-restaurants (> 500 zitplaatsen) geldt een
open houding voor één vestiging. Een locatie met
bestaande bezoekersstromen is hierbij een uitgangspunt.
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4.9

Een vliegende vogel

Er moet rekening mee worden gehouden, en soms
zelfs toegejuicht, dat initiatieven ontstaan die niet
direct passen in deze visie, maar die toch een serieuze
afweging vergen. Daarom wordt de ‘vliegende vogel’
geïntroduceerd: een concept kan als vogel landen als
aan enkele van de volgende uitgangspunten wordt
voldaan:
• Het concept voegt nadrukkelijk iets toe aan het
bestaande aanbod (uniciteit) en/of spreekt een
nieuwe doelgroep aan;
• Het is een (inter)nationaal bewezen succesformule;
• Er is een kopstuk aan verbonden (sterrenkok,
artiest, top-dj);

•

•
•

•

Het heeft maatschappelijk een nadrukkelijke meerwaarde (maximaal inzetten op duurzaamheid,
ruimte bieden aan personeel met afstand tot de
arbeidsmarkt);
Het concept is qua programma of ontwerp uniek
(de eerste, grootste, kleinste … in Nederland);
Een ontwikkeling op een belangrijke sleutellocatie
die ook een aanjager kan zijn voor gebiedsontwikkeling, of als ‘stepping stone’ een bijdrage levert
aan de totstandkoming van een gewenste voetgangersroute, vaarroute of fietsroute, of die een
gebied opnieuw op de kaart kan zetten;
Een initiatief dat Bosch’ erfgoed toegankelijk maakt
en voor het voetlicht brengt.

5

Ruimtelijk kader, terrassen en overige thema’s

Deze horecavisie gaat voor kwaliteit en zet in op een
goede mix tussen leefbaarheid en levendigheid. Om
de gewenste dynamiek in goede banen te leiden, om
de kwaliteit te stimuleren, is het van belang dat de
gemeente regels en kaders stelt en deze afdwingt.
Tegelijkertijd zijn afdwingbare regels zeker niet het
enige instrument. In lijn met het gedachtengoed van
de nieuwe omgevingsvisie is ook meer overleg tussen
en binnen partijen gewenst. Dit hoofdstuk werkt deze
principes nader uit. Het gaat om fysieke zaken (inrichtingseisen, uitstraling terrassen, materiaalgebruik),
maar ook bijvoorbeeld over de (sluitingstijden, geluid,
bedrijfsafval, voorkomen van zwerfafval). Het gaat dus
om het voorkomen van overlast maar zeker ook om
de positieve bijdrage van de horeca voor de stad te
bevorderen. Het gaat om de wijze waarop horeca vastgelegd wordt in het bestemmingsplan/omgevingsplan
(planologisch kader). Als het gaat om de werkwijze
waarin partijen de dialoog met elkaar zoeken, wordt het
‘goede-buur-principe’ geïntroduceerd.
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5.1

Planologisch kader

Horecacategorieën
Horecabedrijven bestaan in vele vormen, zoals bijvoorbeeld restaurants, cafés, discotheken etc. Elk
type horecabedrijf heeft zijn eigen functie met dito
kwaliteiten, openingstijden, doelgroepen, kenmerken
etc. De variatie aan horeca-functies is van belang voor
het beantwoorden van de vraag: welk type horeca past
waar? Dit heeft zowel te maken met de functie en de
bijdrage aan de plek en haar omgeving als ook met
de mate van (mogelijke) overlast. Om de bijbehorende
afweging goed te kunnen maken en te kunnen sturen
op type en diversiteit wordt in bestemmingsplannen
onderscheid gemaakt in type horecabedrijven. Met
deze categorieën, en door vervolgens te bepalen welke
categorie op welke plek wenselijk is, kan de eventuele
mate van hinder worden gereguleerd en de leefbaarheid van een gebied intact blijven. In de bestemmingsplannen binnen de gemeente wordt momenteel gebruik
gemaakt van een viertal horecabedrijf-categorieën (zie
volgende bladzijde).
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Horeca
horecabedrijf categorie 1:
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies en hotels.
horecabedrijf categorie 2:
het verstrekken van maaltijden voor gebruik ter plaatse
(restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan
lunchrooms, eethuizen, bistro’s, broodjeszaken e.d.)
horecabedrijf categorie 3:
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van
dranken, waaronder feestzalen.
horecabedrijf categorie 4:
a. elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling		
toegankelijke lokaliteit, die in belangrijke mate is ingericht
of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en
dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter
plaatse worden verstrekt;
b. inrichtingen, waarin een speelautomatenhal
(conform de Wet op de Kansspelen) wordt geëxploiteerd.

Het aantal horecacategorieën waarmee de gemeente
werkt is gering. Er is behoefte aan een meer hedendaagse en fijnmazige categorisering, die meer recht
doet aan de mogelijke effecten op de omgeving en
meer grip geeft op de vraag welke horeca waar kan
komen. Dit schept ruimte voor dynamiek en kan de
impact op de omgeving en daarmee de leefbaarheid beter waarborgen. Met meer horecacategorieën
kunnen eventuele negatieve effecten beter worden
beheerst, handhaving worden vereenvoudigd en kan
de gemeente beter gebiedsgerichte keuzes maken.
Binnen de huidige systematiek van horecabedrijf categorieën ontbreken onderstaande onderdelen:
• afhaalrestaurants, cafetaria’s, shoarmazaken e.d.
met eventueel een onderscheid in fastservice licht3
en fastservice4 zwaar;
• het onderscheid in dag- en avondhoreca (in de
huidige situatie valt bijvoorbeeld een lunchroom in
dezelfde categorie als een restaurant);
• shisha lounges.
Om sturing te kunnen geven aan de gebiedsgerichte
keuzes, zoals verwoord in hoofdstuk 4, zal voor bovenstaande type horecabedrijven een specifieke categorie
opgenomen moeten worden. Daarnaast is er behoefte
aan meer duidelijkheid over wat nu onder (functieondersteunende) horeca en detailhandel5 verstaan.

38

Functie-ondersteunende horeca (blurring)
Bij veel hedendaagse winkels en concepten vormt de
mogelijkheid voor ondersteunende horeca (ook wel
blurring genoemd) een belangrijk belevingsonderdeel.
Boekenclub met koffiecorner en werkplekken, een koffiebranderij met winkel en proeverijruimte, een bierbrouwerij met proeflokaal, de chocolaterie met workshopruimte
of een creatieve banketbakkerij met expositieruimte.
Blurring en functievermenging vormen een trend die zich
steeds verder ontwikkelt binnen het winkellandschap.
Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt blurring
onder randvoorwaarden toegestaan, zie onderstaand.
Deze regeling ten aanzien van functie-ondersteunende
horeca is opgenomen in het raadsvoorstel6 ‘Ondersteunende, alcoholvrije horeca in o.a. winkels’ en vervat in
een groot deel van de bestemmingsplannen die gelden
voor het gemeentelijk grondgebied.
Functie ondersteunende horeca7
functie-ondersteunende horeca 1:
bij een andere hoofd-functie dan horeca behorende,
daaraan ondergeschikte (maximaal 20% van het nettovloeroppervlak) en niet-zelfstandige horeca in de
horecacategorie als omschreven onder “horecabedrijf
categorie 2 en/of 3” en waarbij de openingstijden
gekoppeld zijn aan de openingstijden van de hoofdfunctie,
zonder aparte toegang en niet fysiek gescheiden van de
hoofdfunctie.

De trend rondom blurring zet zich nog steeds voort.
Om de voorzieningenstructuur en beleving van winkelgebieden en winkelstraten te versterken, wil de
gemeente ruimte blijven geven aan functie-ondersteunende horeca bij detailhandel. De bestaande regeling
blijft daarom intact. Bij ‘functie-ondersteunende horeca
2’ wordt de indruk gewekt dat dit alleen mogelijk is bij
detailhandel in ‘food’. Dit is niet het geval, de regeling
heeft juist betrekking op detailhandel in ‘non-food’. Wel
is er behoefte aan om de begrippen horeca en detailhandel aan te scherpen en te verduidelijken.
Functie-ondersteunende horeca of detailhandel?
Door deze branchevervaging en door de huidige
interpretatie van de begrippen horeca, detailhandel en
functie ondersteunende horeca, zoals opgenomen in
de bestemmingsplannen, ontstaan steeds meer horecagelegenheden binnen de bestemming detailhandel.
In de praktijk is het onduidelijk of de verkoop van een
ongekookte aardappel (groenteboer) of een gefrituurde aardappel (snackbar) als horeca of detailhandel
moet worden gezien. In de huidige situatie is het voor

(sommige) lichte horecaconcepten daarom mogelijk
zich ook op een detailhandelsbestemming te vestigen.
Via de regel voor functie-ondersteunende horeca is
er dan de mogelijkheid om zitgelegenheden toe te
voegen waardoor feitelijk sprake is van een horecagelegenheid. Dit is niet altijd wenselijk vanuit ruimtelijk,
stedenbouwkundig oogpunt en/of vanuit het aspect
leefbaarheid. Meer grip hierop is van belang. Enerzijds
om te voorkomen dat er een ongecontroleerde groei op
horecagelegenheden ontstaat en anderzijds omdat het
ondernemers de mogelijkheid geeft te ontkomen aan
de Wet Bibob. Naast navolgende verduidelijking ten
aanzien wat onder horeca wordt verstaan is adequate
handhaving nodig om wildgroei te voorkomen.
Voor wat betreft horeca is de inzet daarom gericht op
de omschrijving van het begrip (zie tabel op pagina 40).
Deze uitleg dient als leidraad bij vergunningverlening
(afwijkingen, vergunningen) en nieuwe initiatieven.
Voor bestaande gevallen wordt een passende oplossing gevonden.

functie-ondersteunende horeca 2:
bij een detailhandel in voor consumptie bestemde
artikelen (zoals bakker, slager, kaas e.d.) behorende,
daaraan ondergeschikte (= maximaal 20% van het nettovloeroppervlak en minder dan 35 m2) en niet-zelfstandige
horeca in de horecacategorie als omschreven onder
“horecabedrijf categorie 2”, waarbij producten al dan
niet onder het genot van niet-alcoholische drank worden
aangeboden voor consumptie ter plaatse en waarbij de
openingstijden gekoppeld zijn aan de openingstijden van
de detailhandel, zonder aparte toegang en niet fysiek
gescheiden van de hoofdfunctie.

3
4
5

6
7

Fastservice licht: bijvoorbeeld lunchroom, broodjeszaak,
koffiezaak, ijssalon e.d.
Fastservice zwaar: bijvoorbeeld snackbar, grillroom, fastfood
restaurant e.d.
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling
ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan
personen die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of
bedrijfsactiviteit.
Raadsvoorstel, ondersteunende alcoholvrije horeca in o.a.
winkels, reg.nr. 3792584, 24 juni 2014 .
Bij functie-ondersteunende horeca is het niet mogelijk een
terras te exploiteren en zijn reclame-uitingen voor het horecagedeelte niet toegestaan.
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Categorie

Omschrijving

Toelichting / uitleg

1

Hotel8

Een horecabedrijf dat in hoofdzaak bestaat uit het
verstrekken van nachtverblijf en waarbij het verstrekken van voedsel en dranken (daaraan) ondergeschikt is.

Weinig hinder te verwachten. Wel ruimtelijke impact
bij grote hotels.

2

Restaurant

Een horecabedrijf, primair gericht op het, overdag
en avond, verstrekken9 en bereiden10 van maaltijden

Mogelijk enige hinder bij piek aan gasten. Geen
activiteiten na restauranttijden.

voor gebruik ter plaatse en waar het verstrekken van
dranken (daaraan) ondergeschikt is.

3

Daghoreca

11

Een horecabedrijf, waarbij de bedrijfsactiviteit
gericht is op het – overdag – al dan niet ter plaatse
verstrekken en bereiden van etenswaren en dranken
en waarvan de openingstijden (in belangrijke mate)
binnen de openingstijden van winkels vallen.

Horeca primair gericht op overnachten.

Horeca primair gericht op verstrekken en bereiden
van maaltijden en dranken in restaurant setting
(bediening aan tafel).
Weinig hinder te verwachten.

Daarnaast kunnen onderstaande indicatoren worden
gebruikt om een duidelijker onderscheid te maken indien
de vraag zich voordoet of er sprake is van detailhandel
en/of (functie ondersteunende) horeca. Wanneer één of
meerdere indicatoren aan de orde zijn, kan hieruit de
conclusie volgen dat er sprake is van horeca:

Overige indicatoren
1.

Horeca gericht op het verstrekken en bereiden van
eten en drinken gedurende de dag en/of avond en
daarmee weinig overlast veroorzaakt.
Fastservice licht, zoals bijvoorbeeld een lunchroom,
broodjeszaak, koffiezaak, ijssalon etc.

4

Cafetaria

Een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit
het verstrekken en bereiden van (al dan niet voor
consumptie ter plaatse) bereide kleine etenswaren

Hinder te verwachten door komen en gaan gasten,
incl. verkeersbewegingen en evt. parkeerdruk.

en waar het verstrekken van dranken (daaraan)
ondergeschikt is.

Horeca gericht op verstrekken en bereiden van
kleine etenswaren, geen actieve bediening, fastfood
(snelle bereidingstijd/bediening), counterverkoop,
dag en avond geopend.
Fastservice zwaar, zoals snackbar, grillroom, fastfood restaurant, shoarmazaak, deliveryformules etc.

5

6

7

8

Café en bars

Nachtzaak, discotheek,
partycentrum

Speelautomatenhal

Shishalounge

Een horecabedrijf, dat in hoofdzaak bestaat uit het
in de avond en nacht verstrekken van dranken voor
gebruik ter plaatse en het gelegenheid bieden voor
dansen, als dan niet als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden.

Hinder te verwachten door muziek en komen en
gaan van bezoekers.

Een horecabedrijf dat gericht is op het in de avond
en nacht verstrekken van dranken voor gebruik ter
plaatse waarbij overwegend mechanische muziek
wordt beluisterd en het verschaffen van dansgelegenheid een wezenlijk onderdeel vormt. Een nachtzaak is veelal tot later geopend dan een café en bar.

Veel hinder te verwachten van o.a. muziek, aantallen
bezoekers en piekmomenten.

Een horecabedrijf, waarin een speelautomatenhal
(conform de Wet op de Kansspelen) wordt geëxploiteerd en waar het verstrekken van dranken (daaraan) ondergeschikt is.

Enige hinder te verwachten.

Een horecabedrijf waar rechtmatig het roken van
shisha wordt aangeboden.

Veel hinder te verwachten van o.a. bezoekers, geluid
en geur.

Horeca gericht op het aanbieden van kansspelen,
verslavingsgevoelig.

* De openingstijden van horeca zijn geregeld in de Horecaverordening. De Horecaverordening wordt naar aanleiding van bovenstaand voorstel
aangepast.

8
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Hieronder vallen geen B&B’s en Airbnb’s, omdat de hoofdfunctie
hier wonen betreft en het verstrekken van een nachtverblijf een
ondergeschikte functie is. De visie en het beleid voor hotels
en logiesvertrekkers zijn in 2019 vastgelegd in een zelfstandig
beleidskader.

9
10
11

2.

Horeca gericht op het verstrekken van dranken (dag,
avond en evt. nacht open), zoals café/bar.

Horeca gericht op verstrekken van dranken i.c.m.
dansgelegenheid, zoals discotheek, danscafé,
nachtclub, partycentrum, feestzaal etc.

Verstrekken: verschaffen, bezorgen (bron: Van Dale)
Bereiden: klaarmaken, het eten bereiden (bron: Van Dale)
Openingstijden van daghoreca zal in lijn zijn met de
openingstijden van winkels en opgenomen worden in de
horecaverordening als uitwerking van deze visie.
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Thuisrestaurants
Koken aan huis voor gasten is alleen mogelijk als het
hobbymatig is en geen bedrijfsmatig karakter heeft.
Indien het niet gaat om hobbymatig koken, maar van
een bedrijfsactiviteit is sprake van een horecagelegenheid. Die is alleen toegestaan op een horecabestemming en dienen te voldoen aan alle wet- en regelgeving.

3.

De inrichting heeft de uitstraling van een
horecagelegenheid. Van belang zijn factoren als:
a. ter plaatse worden de etenswaren, producten
en/of dranken bereid;
b. er is sprake van de nodige voorzieningen voor
het bereiden van de etenswaren, zoals een
bakplaat, oven, afzuiginstallatie e.d.;
c. ter plaatse is er de mogelijkheid de etenswaren
te kunnen consumeren en/of sprake van afhaal
en bezorg mogelijkheid waarbij de etenswaren
niet meer “thuis” bereid hoeven te worden;
d. horecacomponent is dominanter aanwezig dan
de verkoop van “niet bereide” producten;
e. er
is
sprake
van
een
zelfstandige
bezoekersstroom voor de horecagelegenheid.
De presentatie van de inrichting. Van belang zijn
factoren als:
a. de wijze waarop de inrichting zich presenteert
naar de consument, bijvoorbeeld menukaart
prominent aanwezig, reclame maken voor het
horecagedeelte, gebruikmaken van Social Deal
etc.
Openingstijden van de inrichting. Van belang zijn
factoren als:
a. De openingstijden die gehanteerd worden zijn
ruimer dan die van een winkel (na 22.00 uur) of
er is sprake van daghoreca, zoals opgenomen
in de tabel.

Horeca ontwikkelt zich snel. Mogelijk ontstaan nieuwe
concepten die wellicht lastig passen in de voorgestelde
omschrijving van het begrip horeca. In de praktijk zal
blijken of het begrip detailhandel een nadere uitleg
moet krijgen. Dit onderdeel kan opgenomen worden
in de detailhandelsvisie die op dit moment wordt
herzien. Met de voorgestelde omschrijving van het
begrip horeca is een eerste aanzet gemaakt voor een
mogelijke categorisering, die vertaald kan worden in
het bestemmingsplan/omgevingsplan.

5.2

Schaarse vergunningen en ontheffingen

Een schaarse vergunning is een vergunning waarvan
er maar één of een beperkt aantal wordt verleend.
Binnen de gemeente zijn er schaarse vergunningen op
het gebied van o.a. evenementen, ventvergunningen
voor bereide etenswaren en ten aanzien van speelautomatenhallen. Een speelautomatenhal valt volgens
de huidige bestemmingsplanmethodiek onder horeca
categorie 4b bedrijf. In de verordening op de kans- en
behendigheidspelen is aangegeven dat het aantal
speelautomaten is gemaximeerd. Naast schaarse vergunningen wordt er binnen de gemeente ook gebruik
gemaakt van schaarse ontheffingen op basis van de
DHW-vergunning12 voor bijvoorbeeld nachtzaken.

5.3

Bevorderen flexibiliteit en dynamiek

Pilots en tijdelijkheid
Horeca is een dynamische sector en kan een belangrijke aanjager zijn bij gebiedsontwikkeling en/of placemaking. In een aantal gevallen is de gemeente al actief
met het tijdelijk toestaan van horecafuncties in het
kader van gebiedsontwikkeling en/of het bevorderen
van de leefbaarheid in een bepaald gebied. Op de
Tramkade worden bijvoorbeeld tijdelijke horecafuncties
toegestaan onder het mom van placemaking vooruitlopend op stedelijke herontwikkeling. Bekeken zal
worden of het mogelijk is in meerdere gevallen tijdelijke
horeca-functies13 toe te staan. Bijvoorbeeld in gevallen
wanneer een op zichzelf goed en passend horecaconcept zich richt op een locatie die niet direct passend is
binnen de kaders van de visie of waar anderszins nog

12
13

Drank- en Horecavergunning
Ook voor het tijdelijk toelaten van horeca gelden (vooralsnog)
de inrichtingseisen van de Drank- en horecawet. De
exploitatievergunnning kan alleen voor bepaalde tijd worden
verleend bij dwingende redenen van algemeen belang.
De aangewezen route voor tijdelijkheid ligt dan ook in het
bestemmingsplan of omgevingsplan
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weinig ervaring mee is. Dit kan bijvoorbeeld door het
aanwijzen van pilots in wijkstimuleringsprogramma’s,
voor horeca bij plassen of parken of voor horeca
waarvan de te verwachten impact groter is (hogere
horecacategorie) dan waar planologisch en/of in deze
visie toegestaan wordt. Deze pilots kunnen bijvoorbeeld
met een tijdelijke omgevingsvergunning (maximaal 10
jaar conform het Bor) mogelijk worden gemaakt. De
positieve en negatieve effecten worden geëvalueerd
en meegewogen bij besluit tot definitieve vergunning.
Bij de aanvraag dient te worden aangetoond dat e.e.a.
in overleg met omwonenden en belanghebbenden tot
stand is gekomen (‘goede-buur-principe’, zie paragraaf
5.6) en de resultaten daarvan in beeld te zijn.
Extra activiteiten
Voor het ontplooien van speciale activiteiten (naast
de reguliere horeca activiteit), zoals een optreden van
een muziekgroep, een dj of iets dergelijks, wordt in de
huidige horecaverordening ruimte geboden en kaders
gesteld. Bekeken wordt of de horecaverordening, gelet
op de trends en ontwikkelingen, nog bruikbaar is op dit
punt. Uitgangspunt is dat het woon- en leefklimaat niet
onevenredig mag worden aangetast.

5.4

Horeca op verdieping en samenvoegen
panden

Horeca op verdieping en samenvoegen panden
Kenmerkend voor de historische binnenstad zijn
kleinschalige pandjes en diverse informele routes, wat
zorgt voor een fijnmazig karakter en aantrekkelijke
dwaalgebieden. Dit heeft geleid tot een diversiteit aan
kleine, individuele horecaondernemingen. Het behoud
van historische waarden, kleinschaligheid en fijnmazigheid is van belang. Grotere concepten zijn slechts in
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beperkte mate aanwezig. Desalniettemin is er de trend
van schaalvergroting in de horeca. Om te zorgen voor
een gevarieerd aanbod voor verschillende doelgroepen moeten ook deze meer grootschalige initiatieven
een plek kunnen krijgen. De randen van de historische
binnenstad en de Spoorzone kunnen voorzien in deze
behoefte.
Met enige regelmaat krijgt de gemeente verzoeken
om (met name in de historische binnenstad) panden
samen te voegen of horeca ook op de verdieping toe te
laten. De gemeente is en blijft hierin terughoudend om
voornoemde redenen. Daarnaast hecht de gemeente
waarde aan een diverse, multifunctionele en leefbare
binnenstad. Het beschermen van de woonfunctie is
daarbij belangrijk, zeker in tijden van krapte op de
woningmarkt. Daarom wordt wonen op verdieping
voorgestaan en beschermd, en wordt terughoudend
omgegaan met het toestaan van niet-woonfuncties op
verdiepingen. Slechts in een enkel geval, bijvoorbeeld
wanneer geen onttrekking of verstoring van de woonfunctie plaatsvindt of indien een pand geen historische
waarde heeft, kan aan een verzoek tot horeca op
verdieping of het samenvoegen van panden worden
meegewerkt. Dit wordt altijd per geval afgewogen.
Afwegingskader samenvoegen panden
• Geen samenvoeging van historische panden,
tenzij kan worden aangetoond dat de panden oorspronkelijk verbonden waren;
• Geen samenvoeging als sprake is van aantasting
van bouwhistorische waarden;
• De architectuur en/of stedenbouw dient aanleiding
te geven tot samenvoeging van panden.
Afwegingskader horeca op verdieping
• Geen horeca op verdieping(en) wanneer woonfunctie wordt onttrokken;
• Geen horeca op verdieping(en) wanneer daarnaast
of boven wordt gewoond;
• Eventueel mogelijkheden voor horeca op
verdieping(en) wanneer naastgelegen panden
geen woonbestemming hebben, sprake is van
langdurige leegstand, of bij vrijstaande panden;
• Geen op zichzelf staande horeca op verdieping(en).
De relatie met de functie op de begane grond is
belangrijk;
• Geen horeca op verdieping(en) toestaan als sprake
is van aantasting van bouwhistorische waarden.
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5.5

Bijzondere thema’s
Evolutie van het terras

5.5.1 Terrassen
Horeca en openbare ruimte raken elkaar bij het gebruik
en de inrichting van terrassen. De gemeente stelt
publieke ruimte beschikbaar voor het particulier gebruik
als terras. Voor het gebruik van de openbare ruimte zijn
regels opgesteld. Terrassen kunnen namelijk in grote
mate het straatbeeld bepalen. De afgelopen jaren zijn
terrassen steeds meer jaarrond open en een cruciaal
en structureel onderdeel van de bedrijfsvoering. Het
gebruik van terrassen en dus niet zozeer het terras zelf
is goed voor de levendigheid en past bij het bourgondische karakter van de gemeente, maar het roept ook
vragen op (overlast voor omwonenden, gebruik van
heaters). Tevens ontstaat er een groeiende discussie
over terrasregels. Deze visie voorziet enige groei van
horeca in de gemeente, maar dit hoeft niet automatisch
een evengrote groei van het aantal terrassen te betekenen.
Wat is een horecaterras?
Een horecaterras (in het vervolg kortweg ‘terras’) is een
onderdeel van een horecazaak in de open lucht, meestal
in de openbare ruimte. De ondernemer zet tafels en stoelen buiten, zodat zijn gasten buiten kunnen genieten van
een drankje of een hapje. Het ‘mensen kijken’ is vaak een
aantrekkelijk onderdeel van het ‘terrasje pikken’. Een terras was vanoudsher afhankelijk van het weer en had (dus)
een tijdelijk karakter. Echter, worden terrassen tegenwoordig steeds vaker jaarrond gebruikt.

Om een veilig, prettig en inclusief gebruik van de
openbare ruimte én de ruimtelijke kwaliteit van de
stad te waarborgen, stelt de gemeente eisen aan het
gebruik van de openbare ruimte voor particuliere terrassen. Deze zijn vastgelegd in het terrassenbeleid
en specifiek beschreven in zogenaamde terrasregels.
Het huidige beleid t.a.v. terrassen dateert uit 2009 en
bestaat uit 3 onderdelen:
• Beleid (nota horecaterrassen): definities, uitgangspunten, openingstijden, onderscheid gebieden,
etc;
• Regels (regeling horecaterrassen, geactualiseerd
in 2012): kwaliteitseisen van materialen, invulling/
uitstraling, plaatsing en omvang;
• Handhaving en uitvoering: procedures en mankracht.

Het terras heeft met name in de laatste decennia een
opvallende evolutie ondergaan. Naast de stoelen en tafels
kwamen als snel de parasols en luifels die de gasten
beschermen tegen te felle zon of regen. Om ook de invloed
van de wind te beperken kwamen er schotten of schermen
aan de zijkanten, en later ook aan de voorkant van het
terras. Op enkele plekken verschenen houten vlonders
om de optrekkende kou van de straatstenen tegen te
gaan. Verdere aankleding bestaat uit bloembakken en
menuborden en in het winterseizoen uit kerstbomen,
houtsnippers op de vloer of andere versiering.
Sierhaarden, gaskachels of elektrische heaters zorgen
voor een aangename temperatuur als het koud wordt.
Daarmee kan het terras gedurende het hele jaar gebruikt
worden, zelfs gedurende de koude winteravonden. In feite
is hier geen sprake meer van een terras maar van een
buitenkamer van de zaak. Ondernemers zijn zich bewust
van de uitstraling en het comfort van een terras; het is in
zekere zin de eerste indruk van een zaak, en daarmee een
uithangbord voor de onderneming. De kwaliteit van het
terrasmeubilair is – uitzonderingen daargelaten - gegroeid.
Plastic klapstoeltjes kom je niet meer tegen. Om zich te
onderscheiden en/of in te spelen op de nieuwe wensen
van hun gasten verschijnen bijzondere tafels met banken
of complete lounge-sets.

Beleid
De huidige Nota Horecaterrassen (2009) stelt de
volgende uitgangspunten voor terrassen:
• Een goede kwalitatieve uitstraling van terrassen en
aansluiting bij de omgeving;
• Een goede ruimtelijke afstemming tussen de situering van terrassen en de ruimte die nodig is voor
winkelend publiek en andere (centrum)activiteiten
zoals evenementen en markten;
• Voldoende ruimte voor iedere gebruiker op trottoirs
en andere “loopgebieden”;
• De bereikbaarheid voor hulpdiensten moet
gewaarborgd zijn;
• Eenvoudig toetsbare en handhaafbare vergunningsvoorschriften voor terrassen, zodat het voor
ondernemers duidelijk is wat is toegestaan en
waardoor vergunningverlening en handhaving
eenvoudig zijn.
Deze uitgangspunten zijn nog steeds actueel.
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Weigeringsgronden terrassen
Als een horecaondernemer een terras wil in de openbare
ruimte is een vergunning nodig. Een vergunning wordt
afgegeven, tenzij één of meerdere van de onderstaande
weigeringsgronden van toepassing zijn:
a. Indien het beoogde gebruik schade toebrengt
c.q. toe zal kunnen brengen aan de weg dan wel
gevaar oplevert c.q. op zal kunnen brengen voor de
bruikbaarheid van de weg en/of voor het doelmatig en
veilig gebruik daarvan.
b. Indien het gebruik een belemmering kan worden voor
het doelmatig beheer en/of onderhoud van de weg.
c. Indien de exploitatie van een terras in strijd is met een
ter plaatse geldend bestemmingsplan.
d. Indien niet wordt voldaan aan de door burgemeester
en wethouders, krachtens artikel 29b, vastgestelde
en bekendgemaakte regels voor horecaterrassen;
e. In het belang van:
1. de openbare orde;
2. het voorkomen of beperken van overlast;
3. het voorkomen of beperken van aantasting van
		
het woon- en leefklimaat;
4. de veiligheid van personen of goederen;
5. de verkeersvrijheid of -veiligheid;
6. het uiterlijk aanzien c.q. de redelijke eisen van
		
welstand.
Dit is ook vastgelegd in de Horecaverordening.

De gemeente kent een groot aantal terrassen, waarvan
het merendeel in de Bossche binnenstad en het
centrum van Rosmalen ligt. Significante uitbreiding van
de bestaande terrassen is niet gewenst. Tevens wordt
onderzocht of terrassen meer kunnen meebewegen
met de seizoenen, dus in de zomer wat meer en in de
winter wat minder. Tevens kunnen in een enkel geval
veranderingen in de openbare ruimte aanleiding zijn
voor een incidentele verandering of uitbreiding van een
terras. Met het voorgestelde planologisch kader zullen
sommige initiatieven die voorheen als functie-ondersteunende-horeca (op een detailhandelsbestemming)
werden gezien, als ‘pure’ horeca bestempeld worden.
Nieuwe horecaondernemingen kunnen ook een terrasvergunning aanvragen. Ook daarvoor wordt per geval
bekeken of dat in het voorliggende geval al dan niet
mogelijk is. Om wildgroei van terrassen te voorkomen
zullen de weigeringsgronden zoals nu opgenomen in
de APV en horecaverordening tegen het licht worden
gehouden en waar nodig worden aangepast.
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Daarbij is het wenselijk dat een relatie wordt gelegd
tussen terrassen en andere publieksfuncties in de binnenstad, met name detailhandel. Is de winkelfunctie
dominant in een gebied dan kan een andere afweging
volgen dan wanneer een terras wordt aangevraagd
in een bestaand horecacluster. Het is namelijk niet
gewenst dat terrassen de looproutes langs winkels
verstoren. Tevens is in hoofdstuk 4 aangegeven waar
voor horeca kansen liggen en waar niet. Deze keuzen
hebben directe consequenties voor de vraag waar terrassen wel en niet wenselijk zijn.
Gebiedsindeling
De huidige terrassennota kent als gebiedsindeling:
• Uitgaansgebieden, twee gebieden gelegen in de
binnenstad van ’s-Hertogenbosch en Rosmalen.
Horecagelegenheden in deze gebieden mogen
langer geopend zijn. Later is de Tramkade hieraan
toegevoegd (zie bijlage 4);
• Horecaconcentratiegebieden, deze term wordt
gebruikt in het kader van geluid. Het betreft de
Torenstraat, Parade en Markt;
• Horecaclusters zijn aangewezen gebieden waar
een hoger precariotarief voor terrassen geldt dan in
de rest van de stad. In deze gebieden zijn clusters
van terrassen aanwezig. (n.b. deze clusters zijn
niet identiek aan de in hoofdstuk 4 genoemde
clusters).
Het ligt voor de hand om in de verdere uitwerking van
terrassenregels af te stemmen op het ruimtelijk kader
uit deze visie (zie vorige hoofdstuk) en daarmee te
vereenvoudigen.
Het terrassenbeleid maakt voor de Stationsweg een
uitzondering op de mogelijkheid voor terrassen, en
benadrukt de functie als stadsboulevard. Op deze
wijze markeert de ingetogen inrichting en functie ook
de overgang tussen station en historische binnenstad.
Er is op de korte termijn geen reden om hierin een
andere houding in te nemen.
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Uitgangspunten voor nieuwe terrasregels
De basisgedachten in het huidige terrassenbeleid zijn
goed. Er hoeft dan ook geen grote revisie van het terrassenbeleid plaats te vinden, maar er zijn wel een
aantal ontwikkelingen die vragen om een herziening
van de terrasregels. Basisgedachte is dat terrassen te
gast zijn in de openbare ruimte en in een omgeving
waar gewoond, gewinkeld en gewandeld wordt.
Ze dienen zich te voegen naar de inrichting van de
openbare ruimte, het historisch decor en het stads- of
dorpsbeeld. Uitgangspunt is ook dat gasten vooral in
de gelegenheid wordt gesteld de buitenruimte en het
stedelijk decor of het uitzicht optimaal kunnen ervaren.
De volgende uitgangspunten zijn voor het vervolg
belangrijk:
• Transparantie van terrassen: In de huidige regeling
staat duidelijk omschreven waaraan de fysieke
afscherming van een terras aan moet voldoen.
Veel terrassen voldoen niet (meer) aan deze richtlijnen. Ze worden steeds meer afgeschermd met
zeilen en schotten en zijn soms bijna verworden
tot een serre of aanbouw van het pand. De achterliggende, vaak waardevolle historische gevel
wordt onttrokken aan het straatbeeld en het terras
verliest de transparantie die het eigenlijk behoort te
hebben. Met de uitvoering van ‘Geef om uw gevel’
en vervolgende consequente uitvoering daarvan
gevels en reclame-uitingen van winkelpanden veel
ingetogener geworden en zijn gesloten rolluiken
vrijwel volledig uit het centrum verdwenen. Gevolg
is dat de meeste winkelpanden er mooi bij staan
en het historisch decor goed tot zijn recht komt Bij
terrassen zien we soms het tegendeel;
• Meer variatie in terrasregels, gekoppeld aan bijvoorbeeld gebieden, clusters etc.: Het ene terras
is het andere niet. Sommige locaties of gebieden

•

vragen om een andere aanpak. In het huidige
beleid zijn sta-tafels bijvoorbeeld verboden, en
dit strikte verbod willen we loslaten. In enkele
gevallen, waar het gelet op de plek en de functie
kan, worden sta-tafels overwogen. De horecavisie
zet in op een diversificatie van het horeca-aanbod
en daarom is enige variatie in terrasregels ook
gewenst. Bepaalde gebieden of clusters zouden
extra, eigen terrasregels kunnen krijgen, zodat
terrassen de identiteit in een gebied versterken.
De gemeente zal horeca-ondernemers in een
horecacluster aanmoedigen samen te werken en
met integrale plannen te komen t.a.v. terrassen.
Ondernemers denken mee over specifieke terrasregels voor een cluster. Een belangrijk streven
zijn eenvoudige en heldere regels, die duidelijk zijn
voor iedereen en goed te handhaven;
Duurzaamheid van terrassen: Ook in de wintermaanden worden terrassen veelvuldig gebruikt.
Veel huidige terrassen zijn niet meer weersafhankelijk en tijdelijk. Het jaarrond gebruik van terrassen blijft uitgangspunt. Tegelijkertijd zal de horeca
ook aan de duurzaamheidsdoelstellingen moeten
gaan voldoen.

Vervolg: samen uitwerken nieuwe terrasregels
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten zullen
gemeente en horecasector samen bekijken op welke
wijze de huidige terrasregels aangepast kunnen
worden. Ook zal onderzocht worden of terrassen meer
mee kunnen bewegen met de seizoenen. Kan er in
de zomer wat meer ruimte worden geboden en in de
winter wat minder? Is het mogelijk om, in bijvoorbeeld
de decembermaand, meer ruimte te bieden voor tijdelijke afschermingen van het terras. Daarbij is kwaliteit
een belangrijk uitgangspunt, en worden zeilen e.d. nog
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steeds niet toegestaan. Bovendien is het niet gewenst
dat tijdelijke voorziening, zoals vlonders, het hele jaar
blijven liggen. Ook zal de gemeente in principe niet op
meer plaatsen vlonders toelaten in de historische binnenstad (nu zijn deze alleen op de Markt toegestaan).
Buiten de binnenstad geldt ook een terughoudend
standpunt, maar kan een vlonder in een specifieke
situatie voorstelbar zijn (denk bijvoorbeeld bij horeca
aan het water).
Het spreekt vanzelf dat het opstellen van nieuwe terrasregels geen doel op zich is, maar een middel om de
kwaliteit van de stad zo optimaal mogelijk te houden.
Daarom is het belangrijk dat de nieuwe terrasregels
helder worden gecommuniceerd en dat er wordt toegezien op het naleven ervan. Naast adequate handhaving
zijn ondernemers ook zelf verantwoordelijk voor de
uitstraling en het gebruik van een terras. Zeker omdat
deze horeca-activiteiten plaatsvinden in de openbare
ruimte, is aandacht voor leefbaarheid van groot belang.
5.5.2 Openingstijden terrassen
De mogelijkheden om onze vrije tijd in te vullen zijn
steeds ruimer. Horeca is hierbij een belangrijke factor.
Mensen spreken steeds minder vaak thuis af, maar
meer in het café (of op het terras). Tegelijkertijd is het
aantal echte ‘drinkkroegen’ op zijn retour. Het café
wordt een borrelplek. Ook de eetcultuur is aan het veranderen: borrelen, eten, drinken gaan in elkaar over,
een groeiend aantal restaurants bieden mogelijkheid
ook later op de avond aan te schuiven. Bovendien
neemt het aantal zomerse dagen met dito warme
avonden toe.
Horeca geeft soms overlast - volgens het digipanel
ervaart 15% van de ondervraagden wel eens overlast
van horeca. Daarnaast is horeca ook een ontmoetingsplaats voor omwonenden. Het kan een positieve impuls
geven en bijdragen aan de identiteit van een plek (zie
bijvoorbeeld de randen van de binnenstad in tal van
plaatsen). Bovenstaande ontwikkelingen hebben
geleid tot de vraag of de terrastijden een herziening
vergen.
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Openingstijden terrassen
De huidige openingstijden voor terrassen zijn als volgt:
• In uitgaansgebied tot 02.00 uur;
• Rest binnenstad tot 23.00 uur;
• Overig: kan maatwerk gelden, zelden of nooit later
dan 23.00 uur, soms eerder.
In vergelijking met andere steden zijn, behalve in het uitgaansgebied, de tijden in de rest van de binnenstad, op
zijn minst als ‘terughoudend’ te kenschetsen. Zie bijlage
2 de verkenning van terrastijden in andere steden.
Uitgangspunt is een geringe uitbreiding van de terrastijden in de Brede Binnenstad (buiten het uitgaansgebied). Te denken valt aan enige verruiming gedurende
zomermaanden, en/of enkele dagen per week (rond
het weekend) en/of op warme dagen. Dit uiteraard
alleen daar waar dat mogelijk is in relatie tot de woonen leefkwaliteit. Eventuele nieuwe openingstijden voor
terrassen zullen via de horecaverordening worden
aangepast.
Uitbreiding uitgaansgebied
Tevens zijn de grenzen van het uitgaansgebied tegen
het licht gehouden. In lijn met de ambities die geschetst
zijn in deze visie is een actualisering mogelijk. Daarbij
wordt voorgesteld om het blok tussen de Hooge
Steenweg, Visstraat, Karrenstraat, en Tweede Korenstraatje toe te voegen aan het uitgaansgebied. Evenals
een beperkte uitbreiding van de Uilenburg, waarbij de
Sint Jansstraat en een deel van de Sint Janssingel
worden toegevoegd aan het uitgaansgebied. Een definitieve aanpassing van het uitgaansgebied zal via de
horecaverordening worden doorgevoerd.
Sluitingstijden algemeen
Bewoners noch ondernemers willen substantiële veranderingen in de sluitingstijden. Wel zijn er vanuit de
horecasector enige ondergeschikte wensen geuit t.a.v.
de openingstijden op enkele specifieke momenten en/
of voor enkele specifieke situaties. Jongeren bepleiten
langere openingstijden van eetgelegenheden op de
donderdagavond, de studentenstapavond. Vooralsnog
is op dergelijke wensen terughoudend gereageerd.
Over deze vraagstukken blijft de gemeente in gesprek
met alle betrokken partijen. Immers, trends en ontwikkelingen hebben niet alleen betrekking op de vraag
waar welke horeca past (ruimte) maar ook wanneer de
horeca kan worden bezocht (tijd). Voor de Tramkade
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wordt onderzocht of de ‘Urban scene’ een blijvende en
stevigere plek krijgt op de Tramkade. Dit zal in de visie
‘Bossche Delta’ een plek moeten krijgen. Waarschijnlijk
dat bij een dergelijk ‘etiket’ ook ruimere openingstijden
voor de evenementen en horeca kunnen horen, maar
dit is wel afhankelijk van zich aandienende concepten,
initiatieven en afhankelijk van doelgroepen enerzijds
en impact op de omgeving anderzijds.
5.5.3 Duurzaamheid
In de visie ‘Duurzaam ’s-Hertogenbosch’ die door de
gemeenteraad vastgesteld is, zijn vier ambities geformuleerd:
• Gezond, groen en klimaatbestendig;
• C02-neutraal in 2050, 50% reductie in 2030;
• Waardebehoud van grondstoffen;
• Duurzame mobiliteit.
Deze doelstellingen gelden voor elke sector dus ook
voor de horeca. Partijen gaan hierover de komende
jaren in gesprek. Daarin zullen bestaande overlegstructuren worden benut. Zo nodig wordt een nieuwe overlegstructuur opgezet. Allereerst wordt aangehaakt op
bestaande en natuurlijke momenten. Eerst gaan partijen
elkaar enthousiasmeren en aanjagen. Pas daarna gaat
de gemeente regelen en voorschrijven. Dit geldt voor het
gehele duurzaamheidsaspect, van groot en sectorbreed
(zoals bevoorrading) tot klein (zoals terrasverwarmers).
Met betrekking tot dat laatste: in het kader van het
afspraken maken over nieuwe terrasregels en nieuwe
terrassen zal dit onderwerp worden meegenomen.
In de nader op te stellen uitvoeringskalender worden
enkele quick wins geformuleerd. Verder is de nota
Kaders Actieplan Duurzame Mobiliteit, met aandacht
voor bevoorrading, het streven naar een duurzamere en
leefbare binnenstad van grote betekenis.

5.5.4 Gezondheid
Gezondheid is een belangrijk thema. ‘s-Hertogenbosch
heeft ambitie om een gezonde leefomgeving te creëren
voor al haar inwoners. Horeca kan een bijdrage leveren
aan de bewustwording ten aanzien van gezond eten,
een gezonde levensstijl, alcoholgebruik en –misbruik.
De gemeente ‘s-Hertogenbosch zal niet actief sturen
op het aspect gezondheid bij nieuwe horecaconcepten. Het is niet logisch bijvoorbeeld fastfood-formules
te weren en een wijnbar juist te omarmen. Maar
concepten die bijdragen aan een gezonde levensstijl
zal de gemeente waar mogelijk en passend binnen
de gestelde kaders omarmen. In samenwerking met
partners in de stad wil ’s-Hertogenbosch een gezonde
leefstijl blijvend promoten. De aanpak in Rotterdam
strekt hierbij tot inspiratie. Denk daarbij aan Foodchallenges en promotie-campagnes.
5.5.5 Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk item dat meer aandacht zal
krijgen. Het past naadloos in de ambitie van gastvrije
stad. Het bieden van een veilige (uitgaans)omgeving
lijkt vanzelfsprekend maar is dat niet altijd. Hier zal
actief op worden ingezet. Het alcoholverbod voor
de openbare ruimte in de binnenstad is hiervan een
voorbeeld. Overigens is veiligheid ook een zorg van de
horecasector en ligt dit niet alleen op het bordje van de
gemeente.
5.5.6 Paracommercie
Het fenomeen van (commerciële) horeca-activiteiten
bij instellingen, zoals sportverenigingen, buurthuizen,
kerken of verzorgingshuizen (paracommercie) kent
meerdere dimensies. Enerzijds dragen deze activiteiten bij aan de verdiencapaciteit van verenigingen
en past het in de participatiesamenleving. Anderzijds
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geeft het soms ook een oneerlijk speelveld, is het nogal
eens in strijd met wet- en regelgeving en past het niet
binnen het Nationaal preventieakkoord. De regel is dat
een activiteit een sociaal-maatschappelijke doelstelling
heeft die ook past bij het karakter van de vereniging of
instantie. Het vieren van een kampioenschap is geen
probleem, het vieren van een verjaardag of huwelijksfeest wel. In sommige gevallen draagt het ook bij aan
de integratie van doelgroepen in de wijk. Het beleid
t.a.v. paracommercie blijft ongewijzigd.
5.6

Ondersteuning van goede initiatieven
Met de sector wordt bekeken hoe gemeente en sector
gezamenlijk, een goede ondersteuning kunnen bieden
en faciliterend kunnen zijn in het acquireren en begeleiden van passende inititieven die passen in deze
horecavisie en een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van de gemeente.

en initiatiefnemers lezen op welke punten de gemeente
het resultaat van de dialoog beoordeeld.
Uitvoeringskalender
Deze horecavisie is, zoals eerder aangegeven, vooral
een parapludocument voor diverse vervolgstappen en
acties. Acties van gemeente, van ondernemers en van
andere belanghebbenden, vastgoedpartijen en – niet
in de laatste plaats – omwonenden en consumenten.
De horecavisie zet een stip op de horizon, biedt kaders
en houvast, maar deze worden vaak pas concreet

nadat vervolgacties zijn uitgevoerd. Daarom zal na
vaststelling van de horecavisie een uitvoeringskalender worden opgesteld waarin wordt vastgelegd wie
wat, wanneer doet.

Deze visie schetst een perspectief op de ontwikkeling van horeca,
uiteraard blijft bestaande wet- en regelgeving van toepassing.

Proces

Samenwerking
Het is belangrijk de interne en externe samenwerking
intensiveren. Dit wordt, net als andere zaken, belegd in
de op te stellen uitvoeringskalender. Dit zodra de visie
is vastgesteld. De voorgaande hoofdstukken bieden
heldere aanknopingspunten voor een uitvoeringskalender. In aanvulling daarop worden de volgende zaken
nog extra benadrukt.
Handhavingsinzet
Zonder handhaving geen draagvlak. Derhalve is
de wens in deze horecavisie om de komende jaren
adequate inzet te leveren op het gebied van handhaving
op horeca met terrasinrichting als speciaal attentiepunt.
Zodra er nieuwe terrasregels zijn vastgesteld zal er
scherper op worden toegezien. Dit zal worden afgewogen in de handhavingsnota. Attentiepunt is de interne
samenwerking en de communicatie over handhaving.
Attentiepunt is ook de samenwerking tussen gemeente
en andere partijen. Het gemeentelijk toezicht zal zo
zichtbaar mogelijk zijn en vooral gefocust op de grotere
misstanden. Daarbij wordt altijd eerst een waarschuwing
gegeven. Waarbij herprioritering soms nodig is maar
vooral andere en meer doelmatige inzet. Deze horecavisie ademt vooral de sfeer dat alle partijen, gemeente
maar ook andere stakeholders, aan de lat staan om de
kwaliteit te verbeteren. Bestaande ne nieuwe horeca is
zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de
25 meter zone en het plaatsen van afvalbakken. Handhaving kan soms nodig zijn, maar ook is nodig dat er
binnen en tussen partijen een cultuur ontstaat waarin
het zelf organiserend vermogen verbeterd.
Meldingen
Er zijn diverse mogelijkheden waar men klachten kan
achterlaten, maar niet altijd is duidelijk waarvoor men
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waar terecht kan en wat er met de klacht gebeurt. Het
verbeteren en verhelderen hiervan is een aandachtspunt voor de uitvoeringskalender.

‘Goede-buur-principe’
De samenwerking in de Korte Putstraat waarin
gemeente, ondernemers en bewoners actief samenwerken strekt tot voorbeeld. Het gemeenschappelijk
belang in de Korte Putstraat is relatief groot. In een
klein gebied heeft men vanzelfsprekend met elkaar
te maken. Dit betekent dat het samenwerkingsmodel
Korte Putstraat niet meteen uitrolbaar is voor andere
gebieden. De gemeente juicht dergelijke samenwerkingsverbanden toe.
Deze horecavisie nodigt initiatiefnemers vooral uit om
de afstemming te zoeken met hun buren. Dit geldt met
name voor bestaande horecazaken die een verandering of een tijdelijk event initieren. Daarnaast heeft de
horecasector zich gecommitteerd aan zogenaamde
‘buren-uur’. Hier worden buren voor uitgenodigd en
worden mogelijke acties uitgezet.
Omgevingsdialoog
In die zin past deze afstemming ook naadloos in het
karakter van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet
treedt op 1 januari 2021 in werking en gaat in de kern
over ruimte geven, loslaten en vertrouwen en over een
andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen
overheid en samenleving. De wet wil meer ruimte
creëren voor ideeën van initiatiefnemers en voor lokale
afwegingen. De wetgever wil dat hierin de belangen
van betrokkenen nadrukkelijk wordt meegewogen. Eén
van de onderdelen daarbij is in dialoog gaan met de
omgeving. Het in dialoog gaan met de omgeving is
voor de meeste inwoners en initiatiefnemers een nieuw
fenomeen. ’s-Hertogenbosch introduceert daarom de
Omgevingsdialoog. Dit is een handreiking die initiatiefnemers moeten hanteren om de omgeving al in
de planvormingsfase te betrekken bij plannen die niet
passen in het bestemmingsplan. Ook kunnen inwoners
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1. Factsheet horeca in ’s-Hertogenbosch

2. Sluitingstijden terrassen vergeleken

Aanbod
•
het aantal horecabedrijven in de gemeente ’s-Hertogenbosch bedraagt 455
•
hiervan zijn er plm. 400 in de woonplaats ’s-Hertogenbosch gevestigd, en 250 in de brede binnenstad
•
de kern Rosmalen telt een kleine 50 horecavestigingen
•
de horeca in ’s-Hertogenbosch is klein van omvang
•
de ketengraad is laag
•
de differentiatie van het aanbod is vrij vlak en de mate van vernieuwing lijkt wat ondergemiddeld te zijn
•
het aanbod per 10.000 inwoners is vergelijkbaar met dat in Eindhoven en Breda

’s-Hertogenbosch:

Groei
•
het aantal horeca bedrijven is de afgelopen jaren met 10% gegroeid. Deze groei manifesteerde zich vooral in de fastservice. Vergeleken met andere steden (o.a. Tilburg, Eindhoven, Maastricht, Breda) blijft de groei blijft wat achter
Functioneren en performance
•
de horeca functioneert bovengemiddeld goed
•
tegelijkertijd is de horeca hoog gewaardeerd en scoort goed op verschillende ranglijsten (terras top 100, café top 100, koffie
top 100, kwaliteit culinair aanbod)
•
hoewel moet worden opgemerkt dat ’s-Hertogenbosch tot de duurste terrassteden van ons land behoort.
•
er is sprake van een groeipotentieel tot 2025. Op basis van landelijke cijfers over de gemiddelde omzet per m2 en de gemiddelde omzet per bedrijf in de dranken-, fastservice- en restaurantsector (cijfers HorecaDNA, geactualiseerd met CBS)
bedraagt de omzetclaim circa € 200 miljoen per jaar incl. BTW.
•
de klantsegmenten particuliere markt dag- en verblijfstoeristen, internationale gasten en zakelijke gasten, zorgen samen
voor een omzetpotentie van € 235 tot € 250 miljoen per jaar incl. BTW.
•
dit leidt tot een groeipotentie van het aanbod.

Uitgaansgebied: 02.00 uur, daarbuiten 23.00 uur
n.b. uitgaansgebied is deel van de historische binnenstad
Eindhoven:
Terrastijden zelfde als sluitingstijden horeca: centrum op vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur, Stijp S tot 02.00 uur. Door de weeks
overal tot 02.00 uur
Leiden:
Binnenstad:
•

Zondag tot en met donderdag: 00.00 uur, vrijdag en zaterdag 1.30 uur

•

Bij mooi weer (> 28 graden): zondag tot en met donderdag: 01.00 uur, vrijdag en zaterdag 2.00 uur

Utrecht:
•

Normaal tot 01.00 uur (hele stad)

•

Bij mooi weer (> 25 graden) op vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur

Den Haag:
•

Binnenstad en Scheveningen: tot 01.00 uur

Zwolle:

Bron: diverse bronnen, bewerking ZKA/Seinpost en gemeente ’s-Hertogenbosch
Gebruik en waardering horeca door inwoners ’s-Hertogenbosch (belangrijkste resulaten digipanel)
•
driekwart van de respondenten beoordeelt de horeca in de gemeente als ‘goed’
•
de kwaliteit van de restaurants wordt goed beoordeeld, horeca die onderdeel uitmaakt van een groter geheel (ontmoetingscentrum, sportvoorziening alsmede fastfood wordt aanzienlijk slechter beoordeeld)
•
de kwaliteit van de horeca inde binnenstad wordt goed beoordeeld, de horeca op en rond het station en op bedrijventerreinen is het meest vatbaar voor verbetering
•
bijna iedereen die horeca bezoekt, bezoekt ook weleens een terras. Een terras wordt door driekwart van de respondenten
niet alleen in de zomer bezocht. Behalve de binnenstad wordt ook het terrasaanbod in Rosmalen vaak bezocht
•
bijna alle respondenten zijn het er (helemaal) over eens: terrassen maken ’s-Hertogenbosch levendiger. Op de andere
stellingen over terrassen wordt iets genuanceerder geantwoord. Zo vindt 45% van de respondenten dat ’s-Hertogenbosch
meer terrassen moet hebben (14% niet) en vindt 11% dat terrassen alleen in de zomer neergezet moeten worden (69%
niet). Verder vindt 36% het jammer dat terrassen steeds meer afgescheiden worden van de openbare ruimte, zoals door
schermen, plantenbakken en luifels. Maar is 31% het hier weer (helemaal) mee oneens.
•
ruim 90% combineert bezoek aan festival of evenement met bezoek horeca
•
15 procent ervaart wel eens overlast
•
de meeste overlast wordt door respondenten uit de binnenstad ervaren; 6% ervaart ‘vaak’ overlast, 33% ‘af en toe’. Ook
respondenten uit West (19%), Muntel/Vliert (18%), Zuid (16%) en Nuland (16%) ervaren in 2018 vaker overlast van horecagelegenheden dan gemiddeld

•

Terrassen dienen om 01.00 uur gesloten te zijn

•

Zomerregeling: in de maanden juli en augustus mogen terrassen op vrijdag- en zaterdagavond tot 1.30 uur geopend zijn

Helmond:
•

Terrassen mogen hele jaar tot 01.30 uur open zijn (behalve buitengebied)

Arnhem:
Binnenstad door-de-week 01.00 uur, weekend 02.00 uur
Maastricht:
Iedere dag tot 02.00 uur
Apeldoorn:
•

Horecaconcentratiegebied: weekend 01.00 uur, door-de-week 00.00 uur (maar indien nachtvergunning tot 03.00 uur)

•

Overig: 23.00 uur

De terrastijden zijn algemeen vastgelegde regels. Door maatwerk kunnen afwijdende openingstijden gelden.
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3. Samenstelling werkgroep

4. Uitgaansgebieden

In de totstandkoming van deze horecavisie is prettig samengewerkt en waardevolle input ontvangen van:
•

José Schoormans, Wijkraad Binnenstad Bewoners Leefbare Binnenstad

•

Wout Heijnen, Wijkraad Binnenstad Bewoners Leefbare Binnenstad

•

Bernard Kuenen, KHN afdeling ‘s-Hertogenbosch

•

Helga Gerritzen, KHN afdeling ‘s-Hertogenbosch

•

Roy van Veghel, KHN afdeling Rosmalen

•

René Nouwens, KHN

•

Ton Kranenbrug, Ondernemersvereniging Hartje ‘s-Hertogenbosch

Verder zijn diverse bijeenkomsten gehouden met ondernemers, bewoners, jongerenambassadeurs en/of andere partijen.

* Tramkade later toegevoegd
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