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Inhoud
• Korte toelichting gemeente 5 minuten

Door: Gulay van Bijleveld 

• Korte toelichting Seinpost Adviesbureau 5 minuten
Door: Lars Pijlman

• Naar een nieuw horecabeleid 15-20 minuten
Door: Rien Romijn 

• Vragen 5-10 minuten

• In gesprek aan de hand van stellingen 45 minuten

• Afsluiting 



Inleiding Horecabeleid 2019-2024

Proces

• Kernteam, interviews horeca, nu ronde tafels 

• Horecabeleid in verlengde Economische Visie

Doel van beleid

• Balans leefbaarheid én levendigheid

• Aandacht voor onderscheidend aanbod, kwaliteit 

ondernemerschap, werkgelegenheid, toegankelijkheid*

• Gastvrijheid en bruisende steden en dorpen

Beleid voor horeca is meer dan café / uitgaan / alcohol: 

• ca. 150 met DHW-vergunning, waarvan 21 cafés: ook 

supermarkten, slijterijen

• Exclusief 25 evenementen op alcohollijst gemeente

* Zie coalitieakkoord Gooise Meren



Trends in de sector

• Horeca sterke groeisector:

• Buiten de deur eten en drinken

• Terrascultuur

• Overal: pop-up / food-trucks, catering 

(vb. festivals), onderweg, in detailhandel / 

mengformules, online / afhalen / bezorgen 

etc.

• Aanbod door internet steeds transparanter 

• Sterke groei van aanbod, behalve in cafés

• Niet alles is succes: overnames/faillissementen, 

snel veranderende concepten en keukens

• Traditionele horeca onder druk 

Elke dag brunchen, lunchen, uit eten: 
waarom zijn millennials zo 

horecaverslaafd?
(bron: NRC 26-9-2018)



Landelijke Wet- en regelgeving

DHW: 

- Eisen personeel, sociale hygiëne en inrichting

- 18+ eisen 

- Toezicht en handhaving gedecentraliseerd. 

- Burgemeester bevoegd gezag

- Verplichting preventie- en handhavingsplan 

- Gooise Meren: regionaal (toezichthouders Hilversum)

Overig: Paracommercie, Wet Bibob, Wet Milieubeheer, 

VN Verdrag Handicap 



De lokale spelregels voor horeca

• Horeca in bestemmingsplannen: verschilt per kern, 

concentratiegebieden, horecacategorieën, terras e.d. 

• APV en regelgeving vergunningen: Omgevingsvergunningen / 

ontheffingen. Ook openbare orde, milieu: vergunningen 

drank-horeca, exploitatie en evenementen 

• Verordening DHW: paracommercie, happy hours e.d.

• Welstandsnota 2016: voor plannen, objecten en gebieden 

• Integraal Veiligheidsplan 2017 / 2018

• Met regionale politie, Openbaar Ministerie: 

• Conclusie: weinig overlast horeca en evenementen

• Horecaconvenant Bussum: rondom veilig uitgaan, met 

buurtpreventie, politie en gemeente. Goed middel voor 

samenwerking



Van huidig beleid als uitgangspunt

Bussum: Horecabeleid 2013-2018: sterk gericht op beheer 

en horeca-consolidatie

Naarden, Muiden en Muiderberg: geen beleid. Meeste 

panden hebben specifieke horecabestemming

Uitzonderingen in beleid: toch een groei in: 

• daghoreca en restaurants / eetcafés bij gemengde of 

centrumbestemming in Bussum en Muiden

• ondergeschikte horeca: max. 25% en 25 m2 
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SWOT
Bussum



Sterkte

• Daghoreca goed verspreid tussen winkels
• Enkele sterke horecaondernemers, veel MKB
• Uitgaansoverlast verminderd 
• Aantrekkelijke Kapelstraat met divers aanbod
• Ligging en omgeving
• Ruim draagvlak en hoge koopkracht 

Zwakte

• Terrassen- en uitgaanshoreca versnipperd
• Ondernemers moeten het hebben van hun 

eigen kracht 
• Verkeer dominant, weinig openbare ruimte 

voor horeca 
• Mooie plekken afgewisseld door lelijke
• ‘Schoon’ volgens ondernemers
• Weinig vermaak in/rond het centrum

Bedreiging

• Nieuwe horeca in omringende steden
• Grote doorloop horecabedrijven (mutaties)
• Centrumgebied onder druk: uitgestelde 

investeringen, afnemend winkelbezoek, 
teruglopend uitgaanspubliek

• Van leegstand naar daghoreca -> overaanbod
• Beperkte uitbreidings- en/of ontwikkelings-

mogelijkheden

Kans

• Creëren aantrekkelijk verblijfsklimaat
• Benutten particuliere en zakelijke markt 
• Verbeteren uitstraling horecapanden 

(Bussums groen)
• Kansen Mariënburg? 



SWOT
Naarden, 
Muiden en 
Muiderberg



Sterkte

• Geconcentreerd aanbod in de centra
• Aanbod goed in balans in Muiden 
• Dynamisch en divers aanbod in Naarden (na de 

crisis)
• Onderscheidend vermogen door 

belevingswaarde vesting en jachthaven 
(Naarden), slot en sluis (Muiden), strand 
(Muiderberg), horeca op vrije tijdslocaties

• Omgeving met veel inwoners in de regio en 
mogelijke bezoekers m.u.v. Muiderberg

Zwakte

• Krappe terrassen in Naarden door 
verkeersfunctie van straten en sluitingstijden 

• Beperkt lokaal draagvlak in Muiden en 
Muiderberg, kort seizoen

• Bereikbaarheid Muiderberg (nieuwe A1)
• Kleine minderheid bewoners ervaart overlast
• Ervaringen ondernemers met regelgeving en 

handhaving: niet in geest van beleid    

Bedreiging

• Beperkte ruimtelijke mogelijkheden incl. 
terrassen

• Markt beweegt sneller dan de regels
• Licht overaanbod horeca in Muiderberg
• Parkeerbeleid onduidelijk en door te strenge 

handhaving komt gastvrijheid onder druk te 
staan (Muiden en Muiderberg)

Kans

• Groei (internationale) toeristen, bekendheid 
vesting, slot, haven, sluis, strand 

• Vindbaarheid en bereikbaarheid vergroten
• Sterkere koppeling/verbinding/promotie van 

Muiderberg aan Muiden en Naarden die 
grotere trekkracht hebben

• Krijgsman met 1.300 woningen naast Muiden  



Conclusies

• In Bussum ligt de nadruk de economische 

versterking van de sector

• In Naarden, Muiden en Muiderberg op 

behoud van evenwicht tussen 

leefbaarheid en levendigheid 
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Bussum



Naarden vesting



Muiden



Muiderberg



Visie

• Trends dwingen de fysieke horeca om te 

vernieuwen: concurrentie van evenementen, 

catering / online, blurring 

• Verblijfskwaliteit is dé bepalende factor voor 

keuze consument 

• In beleid op juiste wijze ruimte bieden aan 

horeca, maar hoe?

• Naar m2, locatie, terrassen, tijden etc.



Scenario’s horeca  

Wat zien we in andere gemeenten 

1. Verruiming: verkenningen via pilots, 

deregulering / snelheid, experimenteerzones 

e.d. (perspectiefnota 2017, terrasproef 

Naarden): toename concurrentie locaties 

2. Alles op slot: zoals nu Bussum met accent op 

beheer (behalve dag-avondhoreca)

3. Juiste functie op juiste plaats:

• Ruimte bieden waar mogelijk en passend

• Bijvoorbeeld nieuwe plekken: toetsingskader

• Inzetten op verplaatsing en versterking  

ondernemerschap in plaats van nieuw 



1.1 Trends voor nieuw horecabeleid

Economische visie 2040: zet in op Waterfront 

Gooise Meren, Aantrekkelijke bestemmingen en 

Vitale kernen -> betekenis voor nieuwe accenten in 

beleid

Nieuwe omgevingswet: participatie met 

ondernemers / bewoners: zelf (mee)creëren, 

(mede)eigenaar, integraler en gebiedsgericht. 

Overheid faciliteert (ook in Coalitieakkoord)

Besluit Ruimtelijke Ordening: ladder duurzame 

verstedelijking bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen: 

behoefte aantonen, inpassing bestaand stedelijk 

gebied  

Tekst



Goede afspraken Duidelijke communicatie

En waar nodig

Heldere 
regelgeving 
(regionaal)

Trends rondom horecabeleid 

Omgevingsalert
App



Spanningsveld

Leefbaarheid:
Openbare orde, 
veiligheid & handhaving

Levendigheid:
Markt



Doel van beleid

Doel van beleid:
Leefbaarheid
Levendigheid
Ondernemerschap

Ondernemers Bewoners

Gemeente / 
hulpdiensten

• Portiers / camera’s / huisregels
• Initiatief horecastichting Bussum: 

samen plan maken

• Buurtpreventie / gastheren
• Wijkraden
• Whatsapp groepen 
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Stellingen:

- wat vinden de bewoners

- wat vinden de ondernemers 

- gemeente en overige aanwezigen vullen aan 

Via stellingen met elkaar in 
gesprek



Bij een vitale leefomgeving hoort nu 

eenmaal levendigheid en reuring

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: vitale kernen



Ondernemers kunnen zelf het beste 

bepalen of en waar ze investeren  

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: vitale kernen



Nieuwe horecaplekken worden 

alleen gefaciliteerd op bijzondere 

locaties

(Bijv. (leeg) historisch gebouw, recreatieve hotspots, 

traffic-horeca of grote uitleglocaties)

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: waterfront en aantrekkelijke 
bestemmingen



Nieuwe vierkante meters horeca zijn 

alleen mogelijk bij verplaatsing van 

capaciteit aan horeca 

Groen: eens

Rood: oneens

Besluit Ruimtelijke Ordening 



Omringende bewoners voelen zich 

gehoord als ondernemers hun plannen 

eerst met hun afstemmen: met buren, 

in straat, in gebied etc. 

Groen: eens

Rood: oneens

Omgevingswet: participatie 



Ondernemers maken samen met 

bewoners een terrassenplan, de 

gemeente faciliteert

Groen: eens

Rood: oneens

Omgevingswet: participatie 



We hanteren alleen regels die nodig en 

handhaafbaar zijn

Groen: eens

Rood: oneens

Omgevingswet: zelf meecreëren, (mede)eigenaar



Bussum heeft als tuindorp een 

aantrekkelijk en groen horecaplein 

nodig: voor terras, verblijf, ontmoeting, 

evenementen: het nieuwe uitgaan.

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: aantrekkelijke bestemmingen 



Bussum moet meer ruimte krijgen 

voor (horeca)evenementen

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: vitale kernen



Versterking van de horeca in Naarden, 

Muiden en Muiderberg kan alleen met 

respect voor het monumentale karakter

Groen: eens

Rood: oneens

Omgevingswet: integraal, gebiedsgericht



Naarden, Muiden en Muiderberg 

moeten meer ruimte krijgen voor 

(horeca)evenementen

Groen: eens

Rood: oneens

Economische visie: vitale kernen



1.1 Afsluiting

• Meenemen resultaten rondetafels in 
horecabeleid 

• Behandeling concept horecabeleid in 
kernteam begin november 

• Thema-avond in gemeenteraad in 
november 

• Daarna besluitvorming horecabeleid in 
college en raad 


