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Betreft: inspraak reactie Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht  

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,  

 

Met de invoering van de omgevingswet naar verwachting in 2022 is elke gemeente verplicht een 

omgevingsvisie op te stellen. Een nieuw gemeentelijk beleidskader voor de leefomgeving op basis van 

participatie. Twee jaar geleden, eind maart 2019, ontvingen wij bestuur KHN Utrecht de uitnodiging 

om in te stappen in de klankbord binnenstadsgroep. KHN Utrecht heeft actief geparticipeerd in de 

procesvoering en suggesties meegegeven gedurende dit traject. Kanttekening die wij regelmatig 

hebben geplaatst is de corona uitbraak die onze horecasector enorm hard heeft geraakt zowel 

financieel als mentaal. De focus en prioriteiten liggen nu vooral op de korte termijn, het overleven van 

deze crisis.  

 

Kijkend naar het visiestuk dat nu ter inzage ligt, geven wij u graag terug dat u er in onze optiek in bent 

geslaagd om een kader voor de toekomst neer te zetten wat past bij onze groeiende stad waarin we 

wonen, werken, studeren en verblijven. De diversiteit in het aanbod van winkels, horeca en cultuur 

zorgen er voor dat een brede doelgroep wordt bediend.  

Wij vinden het een goede zaak dat u als gemeente hiermee probeert bestaande wetten samen te 

voegen. Hierdoor moet het voor ondernemers eenvoudiger worden om grip te krijgen op de regels. 

Flexibiliteit en ruimte voor lokaal maatwerk kan er voor zorgen dat horecabedrijven kunnen groeien en 

beter aansluiten bij de wens van de omgeving. Wij verwachten dat dit meegenomen wordt in de 

uitwerking van de omgevingsplannen en gebiedsprofielen.  

 

Naast bovenstaande algemene opmerking hebben wij een aantal specifieke opmerkingen en 

suggesties die wij u meegeven:  

 

➢ P.47- 51: in 2040 is er meer publieke ruimte die door iedereen kan worden benut en niet 

permanent wordt toegewezen aan één bepaalde functie. Met oog op de toenemende druk op 



                           
 

de beperkte openbare ruimte begrijpen wij de denkrichting van flexibel omgaan met functies 

wel, maar doen wij vanuit ondernemersoogpunt een nadrukkelijk verzoek om de ideeën voor 

terrassen te heroverwegen om de volgende redenen:  

o Terrassen zijn een cruciaal onderdeel in een gastvrije vitale binnenstad en daarmee 

direct ook een faciliterende voorziening.  

o Terrassen maken een te wezenlijk deel uit van het voeren van een gezonde 

exploitatie. 

o Met oog op de investeringen die gedaan moeten worden voor het uitrollen van een 

(nieuw) horecaconcept of het voeren van een hoogwaardig terras, is het zeer 

wenselijk om enig houvast, dan wel zekerheid te hebben.  

o Om de diversiteit aan vormen van horeca te behouden, te stimuleren, dan wel te 

versterken. Immers een vitale en levendige binnenstad vraagt ook om het voeren van 

een aantrekkelijk vestigingsbeleid door de gemeente Utrecht.   

o Daadwerkelijk de overtuiging van veel Utrechters en bezoekers, dat veel 

horecaterrassen de openbare ruimte verlevendigen op een prettige manier en de 

ideale plekken zijn om de schoonheid van de binnenstad te beleven, serieus te 

nemen en daar gehoor aan te geven.  

o Uit ervaring weten we dat openbare ruimte die vrijkomt veelal snel ingevuld wordt 

door het vrij stallen van fietsen en andere losse objecten. Dit zorgt voor een 

verrommeling en een verstorend straatbeeld. Draagt tevens niet bij aan de beoogde 

ambitie.  

o Het eventueel loslaten van permanente objecten voedt de vraag naar waar en 

wanneer objecten dienen te worden verplaatst. Er zijn flinke kosten gemoeid met het 

verplaatsen en voor de opslag. Daarnaast is het tijdsintensief en schade verhogend.  

o Ondernemers willen onderscheidend kunnen zijn in hun uitstraling passend bij het 

concept en de omgeving. Geef ondernemers daar ook de ruimte toe om te voorkomen 

dat het een eenheidsworst wordt.  

o Aanpassen van aankleding terrassen kost geld en daarvoor is tijd nodig om dit te 

kunnen realiseren op termijn.  

➢ Het publiek toegankelijk maken van monumenten vinden wij een positieve ontwikkeling, mits 

daar wel gelijke voorwaarden aan worden gesteld. Voor aanpassingen zijn vergunningen 

nodig. Deze ambitie is pas haalbaar wanneer er vanuit de commissie welstand flexibel 

meegedacht wordt bij de invulling van de nieuwe functies, dan wel voor het versterken van 

een pand, uiteraard met respect voor het behoud van de monumentale waarden.  

➢ De lokale uitvoering van het klimaatakkoord zal een behoorlijke impact hebben op bewoners 

en ondernemers. De stevige ambitie verduurzaming van de binnenstad, vraagt om goede 

afstemming met ondernemers, het stimuleren en financiële ondersteuning middels subsidies. 



                           
 

De plannen moeten helder, betaalbaar en goed uitvoerbaar zijn. Belangrijk hierbij is dat 

rekening gehouden wordt met lokale horecaondernemers in het MKB. Door de nasleep van de 

coronacrisis hebben veel ondernemers geen geld meer om te investeren.  

➢ Bij de uitwerking van de gebiedsprofielen is het van groot belang dat de ondernemers en 

bewoners van het specifieke gebied worden betrokken en waarbij de verschillende belangen 

in evenwicht worden meegewogen. Het kan niet zo zijn dat de degenen die het hardste 

roepen de meeste aandacht krijgen. Zoals nu gebeurt bij de 030binnenstadgroep. 

➢ Voorkom dat alle leeg vallende panden worden ingevuld met eenzijdige soort functies. 

Specifiek maken wij hier de opmerking dat bepaalde lichte vormen van horeca, zoals 

sushizaken onder de noemer ‘lunchroom’ kunnen starten zonder vergunning en daarmee uit 

beeld blijven bij de gemeente. Als KHN zijn wij voorstander van zo min mogelijk regels en 

lasten, maar hechten ook grote waarde aan kwalitatieve horeca. Om verpaupering en 

ongewenste criminaliteit met de daarbij behorende overlast te voorkomen is het noodzakelijk 

hier rekening mee te houden in regelgeving en gebiedsprofielen.  

➢ Nachthoreca hoort in de historische binnenstad zoals u zelf ook beschrijft. Om dit te behouden 

in de binnenstad moet er goed gekeken worden naar wat er wordt toegelaten bij het 

Jaarbeursplein. Wij kunnen meegaan in de denkrichting dat horeca van grotere omvang daar 

invulling krijgt, simpelweg omdat daar geen passende panden in de binnenstad voor zijn maar 

we moeten er voor waken dat er een verschuiving plaatsvindt waardoor de nachthoreca 

wegvalt in de binnenstad.  

➢ De horeca is sterk geconcentreerd in de binnenstad, zowel op pleinen als in bepaalde straten 

zoals de Nobelstraat. Om de functies hier te kunnen blijven houden zal dit aangemerkt 

moeten worden als horecaconcentratiegebieden, met oog op de geluidsnormen.  

 

 

Wij danken u voor de aandacht en blijven graag betrokken bij de vervolgstappen en uitwerking.  

Veel succes gewenst met het verwerken van de reacties van alle betrokkenen.  

 

 

Met gastvrije groet,  

 

Pieter Honing – Voorzitter KHN Utrecht 

Erik Derksen – Vice voorzitter KHN Utrecht 

Jeanne Kroon – regiomanager KHN  

 

 


