
Bijlage: opmerkingen / vragen afvaardiging Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Wijk bij Duurstede  

Data bijeenkomsten: donderdag 19 mei 2022 en donderdag 2 juni 2022 
 

Onderdeel in conceptbeleid Vraag / opmerking vanuit KHN   Reactie / opmerking vanuit gemeente 
Paragraaf 1.2, onder strategie 
“Het onder voorwaarden mogelijk maken 
van horeca-activiteiten. Voorwaarde 
hierbij is wel dat het een nevenactiviteit 
is/blijft en geen hoofdactiviteit” 

 

Hoe vindt handhaving plaats ten aanzien van 
activiteiten agrarische bedrijven? In het verleden 
vond er geen handhaving plaats. 

Dit aspect zal worden besproken met de adviseur openbare orde en 
veiligheid en uitgewerkt in een handhavingsplan. 

Paragraaf 1.3, reikwijdte van het beleid Overzicht van horeca splitsen. Controleert de 
gemeente ook een bedrijfskantine- of restaurant? 
 

In de APV is een begripsbepaling opgenomen wat wordt verstaan 
onder een openbare inrichting. In de Alcoholwet is een 
begripsbepaling opgenomen wat wordt verstaan onder een 
horecabedrijf. Een bedrijfskantine- of restaurant valt onder beide 
bepalingen omdat er sprake is van het bedrijfsmatig of anders dan 
om niet verstrekken van eten/drinken. 
 
In de APV is opgenomen dat er geen vergunning vereist is voor het 
exploiteren van een bedrijfskantine- of restaurant. Als er 
bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank wordt 
verstrekt dan is er voor een bedrijfskantine- of restaurant wel een 
alcoholwetvergunning vereist. 
 
Of er een controle plaatsvindt van deze horeca hangt mede af wat 
er wordt uitgewerkt en opgenomen in een handhavingsplan. 
 

Paragraaf 2.1, algemene visie Doelstelling hotels en aantal bedden? 
 

Op dit moment is er nog geen concrete doelstelling met betrekking 
tot het aantal hotels of bedden in de gemeente. Op termijn zal dit 
wel nader worden uitgewerkt. 
 

 
 

 



Onderdeel in conceptbeleid Vraag / opmerking vanuit KHN   Reactie / opmerking vanuit gemeente 
Paragraaf 2.1, algemene visie Waaruit blijkt groeiende behoefte aan 

ondergeschikte (dag)horeca? 
Zo nu en dan krijgt de gemeente er vragen over. De formulering in 
het beleid is aangepast. 
 
 

 
Paragraaf 2.1, algemene visie Belangrijk dat er in het centrum van Wijk bij 

Duurstede een gezonde mix is tussen horeca en 
winkels. Waken voor behoud horeca. 
 

De gemeente Wijk bij Duurstede hecht ook veel waarde aan een 
goede balans in de binnenstad van horeca en detailhandel. 
 

Paragraaf 2.2:  
uitgangspunten actualiseren 

Op welke wijze vindt er maatwerk plaats? Het maximumstelsel voor het aantal horecabedrijven in de 
binnenstad is afgeschaft. De gemeente wil ruimte bieden voor 
eventuele marktontwikkelingen. Wat er in de praktijk concreet 
mogelijk is hangt mede af van het bestemmingsplan. Dit is in de 
praktijk altijd maatwerk. 
 

Paragraaf 4.1: 
Horeca-categorieën 

Indeling in categorieën lijkt achterhaalt, met de 
uitleg van soorten zelfstandige horeca 

De indeling in categorieën heeft al plaatsgevonden in het 
horecabeleid van 2013. Deze indeling is ook opgenomen in de 
vigerende bestemmingsplannen. 
 

Paragraaf 4.1: 
Horeca-categorieën 
 

Wat is de impact van de toekomstige Omgevingswet 
(en Omgevingsplan) in relatie tot de 
bestemmingsplannen en de beschrijving van horeca- 
categorieën? Welke risico’s zijn er voor 
horecalocaties? 
 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten 
tot 2030 om omgevingsplannen uit te werken. De huidige 
bestemmingsplannen gaan tot die tijd over in tijdelijke 
omgevingsplannen. Hierdoor wijzigt er voorlopig nog niets. Bij de 
evaluatie van het Horecabeleid zal te zijner tijd worden gekeken wat 
dan de status is van de omgevingsplannen. 
 

Paragraaf 4.2.1: 
Deelgebieden, Stadshaven 

Hoe gaat procedure voor inschrijving? De overeenkomst met de huidige beheerder loopt tot en met april 
2024. Er is nog geen besluit genomen over de periode daarna. 

 

 

 

 



Onderdeel in conceptbeleid Vraag / opmerking vanuit KHN   Reactie / opmerking vanuit gemeente 
Paragraaf 4.2.1: 
Buurtcentra 

Deze locaties nog apart blijven benoemen? 

 
De winkelcentra in Wijk bij Duurstede zijn net als in 2013 opnieuw 
opgenomen in het beleid. Dit is een bewuste keuze omdat er ten 
aanzien van de kern Wijk bij Duurstede meerdere gebieden 
specifiek worden benoemd in relatie tot horeca. 

    
Paragraaf 4.3: 
horeca als zelfstandige functie en als 
nevenactiviteit 
 

Op welke wijze vindt er handhaving plaats ten 
aanzien van de nevenactiviteiten? 
 

Dit aspect zal worden besproken met de adviseur openbare orden 
en veiligheid en worden uitgewerkt in een handhavingsplan. 

Paragraaf 4.6: 
Ontwikkelingen voor de toekomst (alcohol 
en blurring) 
 

Wat is hierover bekend vanuit het kabinet? Indien 
niets bekend dan advies om passage uit het beleid te 
halen. 
 

Tot zover is er niets bekend vanuit de Rijksoverheid. De passage zal 
worden aangepast. 
 

Paragraaf 5.2.3: 
afhaalzaken en bezorgen 

Vergunningplicht voor afhaalzaken? Ook in het kader 
van ondermijning mogelijk gewenst. 

Er is op dit moment geen vergunningplicht voor bedrijven waar 
uitsluitend bezorgen/afhalen mogelijk is. Wanneer het past in het 
bestemmingsplan dan is het mogelijk. Het is een optie om in de APV 
een artikel op te nemen waarbij in het kader van ondermijning 
branches kunnen worden aangewezen waarvoor een 
vergunningplicht geldt. 
 

Paragraaf 5.2.4: 
Vergunningstelsel 

Wat mag een B&B maximaal aan kamers hebben? Dat verschilt per locatie/bestemmingsplan.  
Bijv.: in het bestemmingsplan “buitengebied” zit er een maximum 
op van 5 kamers en in “Woongebieden 2016” is er een maximum 
van 2 kamers opgenomen. Verder zit er in het beleid planologische 
afwijkingen een mogelijkheid om een B&B te starten en dat valt dan 
weer onder beroep/bedrijf aan huis.   
 

Paragraaf 5.2.7: 
Inrichtingseisen openbare inrichtingen 
(APV) 
 

Inrichtingseisen op grond van het Bouwbesluit? Ja, voor openbare inrichtingen op grond van de APV is het 
Bouwbesluit van toepassing. 
 

 
 
 
 



 
Onderdeel in conceptbeleid Vraag / opmerking vanuit KHN   Reactie / opmerking vanuit gemeente 
Paragraaf 5.4: 
Paracommercie, voorschriften en 
beperkingen 

 

- Het overzicht van activiteiten is uit het conceptbeleid gehaald. Dit 
onderdeel komt terug bij het actualiseren van de Verordening 
paracommercie Wijk bij Duurstede 2013. 

 
Paragraaf 5.5: 
Sluitingsuur openbare inrichtingen 
 

Openingstijd formuleren in plaats van sluitingsuur? Akkoord, de formulering zal worden aangepast. 
 

Paragraaf 5.6.4: 
Sluitingstijden terrassen 

Terras vanaf 8:00 uur open in plaats van 10:00 uur? 
Bij hotels serveren ze bij mooi weer ontbijt op terras. 
Sluitingstijd van terras conform algemene 
sluitingstijd inrichtingen? 
 

De tijden zoals oorspronkelijk opgenomen in het conceptbeleid 
komen rechtstreeks uit de APV. De formulering in het conceptbeleid 
zal worden aangepast. Het vraagstuk vanaf wanneer en tot hoe laat 
een terras open mag zijn zal worden meegenomen bij een wijziging 
van de APV. Dit omdat het een bevoegdheid is van de 
gemeenteraad. 
 

Paragraaf 5.8: 
Terrassenkaart 

Een terrassenkaart heeft wat de ondernemers 
betreft geen toegevoegde waarde. De informatie op 
de kaart staat ook in de vergunning. 

De terrassenkaart zal worden vervangen voor een plattegrond (als 
onderdeel vergunning of vrijstelling) waarop een terras is 
ingetekend, met vermelding van afmetingen. Belangrijk is vooral dat 
voor iedereen de exacte afmetingen duidelijk zijn. 
 

Paragraaf 6.1.1 
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties 
en Recherchebureaus 
 

Landelijk zijn er problemen met betrekking tot de 
capaciteit van beveiligingspersoneel en EHBO’ers. Dit 
komt terug bij evenementen en ook in de horeca. 
Inzet BHV’ers en gastheren/gastvrouwen mogelijk bij 
gelegenheden? 
 

In welke situaties er beveiliging moet zijn met een vergunning van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid hangt uiteraard af van een 
evenement inhoudelijk en ook van het soort horecabedrijf. 
 
Een combinatie van servicemedewerkers / gastheren-gastvrouwen 
en gecertificeerd beveiligingspersoneel komt echter vaker voor, dus 
kan een optie zijn. 
 

 

 

 

 



Onderdeel in conceptbeleid Vraag / opmerking vanuit KHN   Reactie / opmerking vanuit gemeente 
Paragraaf 6.1.2 
Horecaconvenant 

Op dit moment speelt er niets waardoor een 
horecaconvenant noodzakelijk is of zelfs haalbaar 
lijkt voor ondertekening door alle partijen. Tekst uit 
concept? 

 

De achtergrond van de tekst is niet opgenomen omdat er op dit 
moment een horecaconvenant noodzakelijk is. In het beleid is het 
als een optie aangegeven. Wanneer er sprake is van terugkerende 
overlast in of bij de horeca dan kan de gemeente met horeca en 
politie in overleg gaan om te kijken of het vastleggen van afspraken 
via een convenant wenselijk is. 

 
Paragraaf 6.1.6 
Toegankelijkheid 
 

Met de huidige tekst lijkt het redelijk vrijblijvend 
voor ondernemers of er iets wordt aan de 
toegankelijkheid wordt gedaan. 

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische 
ziekte (Wgbh/cz) is een norm opgenomen, waarbij ondernemers 
geleidelijk zorgdragen voor de algemene toegankelijkheid van hun 
bedrijf, tenzij dit voor de ondernemer een onevenredige belasting 
vormt. 
 
Op dit moment wordt er een nieuwe Maatschappelijke Agenda en 
bijbehorende preventieagenda’s opgesteld, waarin er een 
prominentere plaats zal zijn voor de onderwerpen toegankelijkheid 
en inclusie. 
 

Paragraaf 6.3 
Duurzaamheid (afval scheiden) 

Kan de gemeente voor het scheiden van afval 
ondernemers faciliteren? Bijvoorbeeld container(s) 
op een centrale plek, 1 bedrijf dat gaat over ophalen 
afval, enz. 
 

Op dit moment kunnen horecabedrijven een contract afsluiten met 
de gemeente. Zij kunnen dan met restafval terecht bij de 
ondergrondse container op de Markt. Hierbij is er sprake van één 
partij die gaat over de inzameling. Voor het ophalen van andere 
afvalsoorten wordt dit nog niet op deze wijze gefaciliteerd. Op 
termijn zal door de gemeente worden bekeken wat hierin eventueel 
mogelijk is. 
 

Bijlage 4: 
Beleidsregels terrassen 

Artikel 22 maakt het mogelijk dat een terras niet 
gebruikt kan worden in verband met een 
evenement. Hoe werkt dit in de praktijk en op welke 
wijze vindt hierover overleg plaats? 

De huidige formulering van het artikel is zo dat er altijd vooraf 
overleg moet plaatsvinden over het al dan niet (gedeeltelijk) kunnen 
gebruiken van een terras in verband met een evenement. Er is geen 
sprake van een situatie dat eenzijdig vanuit de gemeente slechts 
een mededeling volgt dat een terras voor een bepaalde periode niet 
beschikbaar is. 
 

 


