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Rotterdam is een levendige stad met een aantrekkelijke binnenstad, een groot cultureel aanbod en een
bonte mix aan bewoners, ondernemers en bezoekers. Zij zijn het die volop gebruik maken van hetgeen
onze fantastische stad te bieden heeft. Hierbij speelt horeca een cruciale rol: een goede mix van kwaliteit
en kwantiteit bevordert de aantrekkelijkheid van onze stad. Daarnaast is de horecabranche van grote
economische waarde. Jaarlijks zet de Rotterdamse horeca miljoenen euro’s om en vele duizenden mensen
vinden er een baan. Ondanks de huidige economische situatie, die uiteraard ook zijn weerslag heeft op de
horecabranche, zijn dit mooie cijfers.

Hierbij presenteren wij u de nieuwe Horecanota 2012 - 2016. Met deze nota bieden wij de ondernemer ruimte voor

nieuwe en vernieuwende initiatieven. Ook stimuleren en ondersteunen wij de horeca binnen onze mogelijkheden als

gemeentelijke overheid. Tenslotte zijn wij ook helder en duidelijk over wat wij vervolgens van een verantwoordelijk

ondernemer verwachten. Ook bewoners zijn immers een belangrijke partij in de stad.

Geheel in Rotterdamse stijl is een slag gemaakt in de verlaging van de administratieve lasten. Onnodige stappen

voor de ondernemer zijn zoveel mogelijk weggenomen. De aparte nachtontheffing is bijvoorbeeld afgeschaft en wij

bieden de mogelijkheid om op eenvoudige wijze tijdelijke horeca te exploiteren in leegstaande panden. Het nieuwe

vergunningstelsel komt tegemoet aan de wens om een groter aanbod aan activiteiten te kunnen realiseren. Daar-

naast is het aantal verlaatjes verruimd en stimuleren wij, waar het kan, de ontwikkeling van horeca in specifieke

ebieden. Zo biedt de ambitie om de binnenstad tot ‘citylounge’ te ontwikkelen kansen om hier met vernieuwde

concepten op in te spelen.

Ruimte voor initiatieven en vertrouwen gaan gepaard met grote verantwoordelijkheden. Wij verwachten dat

ondernemers zich bewust zijn van hun omgeving en rekening houden met omwonenden. Van omwonenden in

orecagebieden verwachten wij enige coulance ten opzichte van een bruisende binnenstad. Onze rol is het stellen

van duidelijke regels en heldere kaders voor toezicht en handhaving. Op deze manier weet u als ondernemer,

bewoner en bezoeker van Rotterdam waar u aan toe bent.

In deze nota kunt u lezen wat de visie is van de gemeente Rotterdam op de horeca en hoe hieraan de komende

jaren invulling gegeven wordt. Ons gezamenlijk belang ‘een aantrekkelijke stad’ staat hierbij voorop!

Hamit Karakus Ahmed Aboutaleb
Wethouder Stedelijke Economie Burgemeester van Rotterdam
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Centraal in de Horecanota staat het stimuleren van goede initiatieven, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod,

het vooraf bieden van duidelijke richtlijnen, het beperkt sturen door vergunningverlening en gebiedsgerichte aanpak

en het normeren door toezicht en handhaving. In het handhavingskader staan alle beleidsregels vermeld waar de

exploitant zich aan dient te houden. Aangezien ambitieuze ontwikkelingen zijn nagestreefd, is tevens een actie-

programma gekoppeld aan de nota waarin staat beschreven welke ontwikkelingen nog niet gereed zijn bij vaststelling

van de nota maar in de volgende maanden c.q. jaren gerealiseerd gaan worden.

Belang van de horeca voor de stad
De horeca is een conjunctuurgevoelige sector; omzetcijfers groeien hard in goede tijden en dalen scherp in minder

goede tijden. De omzetontwikkeling van de laatste jaren laat zien dat ook binnen de horeca de economische crisis

wordt gevoeld. De horecasector is echter van groot belang voor de arbeidsmarkt, vele mensen vinden hier een baan.

Analyse horeca en leefbaarheid
Ten aanzien van de Rotterdamse horecabranche is geanalyseerd welke ontwikkelingen en trends gaande zijn.

Tevens is de leefbaarheid, de balans tussen levendigheid en overlast die horeca met zich meebrengt, met relevante

cijfers onderbouwd.

Evaluatie Horecanota 2007 - 2011
In het voorjaar van 2011 is het horecabeleid 2007-2011 geëvalueerd. Hiervoor is een groot aantal evaluatie-

bijeenkomsten georganiseerd waarin onder andere bewoners, ondernemers en partners zich hebben uitgelaten

over het horecabeleid in Rotterdam.

Vanuit de markt- en leefbaarheidsanalyse op horeca, de uitkomsten van de evaluatie en de stedelijke ambities is

de visie op de horeca als volgt geformuleerd: “Bruisende, aantrekkelijke stad met ruimte voor initiatieven van
ondernemers”. Deze visie is nader uitgewerkt in een drietal ambities:
• kwaliteitshoreca: het creëren van een aantrekkelijk en bruisend horeca-aanbod dat aansluit op de zakelijke markt,

de wensen van de bezoekers én de bewoners;

• dynamisch ondernemerschap: het stimuleren van nieuwe initiatieven;

• horeca en leefbaarheid in balans: de samenwerking tussen ondernemers en overheid versterken waardoor een

veilig uitgaansklimaat gecreëerd wordt zonder overlast voor omwonenden. “High trust, High penalty” is een

belangrijk uitgangspunt.

Stimulering kwaliteitshoreca
De accountmanager, het ondernemershuis, de stadsmakelaar, het gebiedsteam en andere (gemeentelijke) partners

werken nauw samen ten aanzien van horeca-initiatieven van ondernemers. Daarnaast kan door pandeigenaarschap

en projectontwikkeling vastgoed de kwaliteitshoreca meer gefaciliteerd worden.

Vergunningverlening
Een groot aantal bedrijven krijgt de mogelijkheid om onder slechts een klein aantal voorwaarden vergunningvrij te

exploiteren. Voor overige horeca-inrichtingen geldt dat een exploitatievergunning vereist is. Activiteiten worden

vergund, niet meer de exploitatievorm. Een dergelijke vergunning doet meer recht aan de feitelijke situatie binnen

de horeca-inrichting. Daarnaast worden de administratieve lasten ingeperkt door een slimmere invulling van het

horecavergunningenloket. Dit komt de ondernemers ten goede. Daarnaast is een aantal stimulerende maatregelen

genomen:

• de mogelijkheid voor ondernemers om tijdelijk horeca te bedrijven in leegstaande panden;

• de mogelijkheid om een gevelzitplaats te exploiteren bij vergunningvrije inrichtingen en vergunningplichtige

horeca-inrichtingen;
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• de uitbreiding van het aantal verlaatjes van 10 naar 12 per 1 januari 2013;

• de mogelijkheid om onder specifieke voorschriften met behulp van een voorlopige vergunning in afwachting van de

reguliere vergunning reeds te kunnen exploiteren.

Gebiedsgerichte horeca
Door vestigingsvoorwaarden te stellen, is meer sturing mogelijk op welke horeca zich in een bepaald gebied kan

vestigen in het kader van stimuleren van kwaliteitshoreca en waarborgen van leefbaarheid.

Tezamen geven focusgebiedsbeschrijvingen van een vijftiental gebieden de visie weer hoe deze gebieden zich

afzonderlijk en in verhouding tot elkaar zouden moeten ontwikkelen om recht te doen aan de gewenste bovenlokale

horecafunctie in Rotterdam. Daarnaast zijn algemene gebiedskaders gegeven voor woongebieden, gemengde

woongebieden, publieksintensieve recreatiegebieden en bedrijventerreinen/industriegebieden/havengebied. Deze

gebiedskaders bieden een richtlijn voor de invulling van de horecagebiedsplannen.

In de paragraaf horecagebiedsplan behorende bij het deelgemeentelijke integrale vierjaarlijkse gebiedsplan wordt

per deelgemeente de horeca ontwikkelrichting per buurt/straat/pand weergegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt

van de focusgebiedsbeschrijvingen (indien van toepassing op het gebied) en van de algemene gebiedskaders. Vijf

ontwikkelrichtingen zijn mogelijk: ontwikkelen, beperkt ontwikkelen, consolideren, gericht verminderen, verminderen.

Toezicht
Het toezichtsmodel is herijkt en ingericht in drie niveaus (basis, middel en aandachtniveau). Welke onderneming valt

binnen welk niveau wordt bepaald aan de hand van een uitgebreide risicoanalyse per horeca-inrichting. Zowel de

manier waarop als de mate waarin toezicht gehouden wordt, is aangepast. Enerzijds sluit dit aan bij de wens om tot

reductie van de toezichtlasten te komen, anderzijds biedt een stedelijk model uniformiteit voor de hele stad. Er komt

stedelijke regie op toezicht door directie Veiligheid. Hier is een implementatietraject aan gekoppeld.

Handhaving
Het nieuwe handhavingsmodel gaat uit van vertrouwen in de ondernemer. De maatregelen die volgen bij niet na-

leving sluiten aan bij de overtreding. Als de ondernemer het vertrouwen schaadt, volgt daarop een strenge maatregel

(high penalty). Uitgangspunt van de handhaving is en blijft het terugdringen en voorkomen van aantasting van de
openbare orde, veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat én het weren en terugdringen van criminaliteit

in de horecabranche. Met het nieuwe systeem wordt maatwerk geboden en zijn overtredingen, incidenten en

maatregelen meer gedifferentieerd.
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Rotterdam is een aantrekkelijke stad om in te wonen en in te werken. Een stad waarbij ruimte wordt geboden aan

talentvolle ondernemers. De horeca speelt hierbij een belangrijke rol. Een aantrekkelijke stad kan niet zonder

vermaak en een bloeiend uitgaansleven. Immers, een stad waarin het prettig vertoeven is, is ook een stad die

bewoners, ondernemers en bezoekers aantrekt en bindt.

Voor bewoners staat de leefbaarheid van de stad centraal. Een aantrekkelijk horeca-aanbod is hier een onderdeel

van: het is een belangrijke voorwaarde voor het leefgenot van de inwoners van Rotterdam. De vele bezoekers van

de stad komen vooral om de stad te ‘beleven’. Een goede mix van horeca, winkels, vrijetijdsvoorzieningen en een

aantrekkelijke buitenruimte zijn hierbij van belang. Horecabezoek maakt standaard onderdeel uit van een dagje uit.

Daarnaast vinden vanuit de kantoortorens in de Rotterdamse binnenstad zakelijke afspraken plaats bij de vele

horecagelegenheden in het centrum.

De Horecanota 2012 – 2016 ondersteunt de horecafunctie in de stad door onder andere het stimuleren van nieuwe

concepten en het faciliteren en ondersteunen van de ondernemer. Tevens geeft het de kaders aan waarbinnen de

horecabranche opereert.

De voorliggende Horecanota is opgesteld met een looptijd van vijf jaar, van 2012 tot en met 2016. Aanleiding om te

komen tot een nieuwe nota is het gegeven dat de looptijd van de Horecanota 2007-2011 is verstreken. Daarnaast is

vernieuwd beleid ook gewenst gezien de nieuwe ontwikkelingen in de stad en binnen de horecabranche wat geleid

heeft tot vernieuwde inzichten hoe beleid hierin kan ondersteunen.

Tijdens de totstandkoming van de Horecanota 2012-2016 hebben meer dan 20 intensieve evaluatiebijeenkomsten

plaatsgevonden met horecaondernemers, bewoners, Kamer van Koophandel, Ondernemersfederatie Rotterdam,

politie, Openbaar Ministerie en diverse onderdelen van gemeente, waaronder deelgemeenten. Na evaluatie volgden

visievormende en beleidbepalende gesprekken met diverse stakeholders. Vervolgens heeft een brede consultatie

plaatsgevonden onder bovenstaande partners.

Opbouw Horecanota
De stedelijke ambities van de gemeente Rotterdam, beschreven in hoofdstuk 1, vormen het vertrekpunt voor de

Rotterdamse Horecanota. In ditzelfde hoofdstuk zijn vervolgens een markt- en leefbaarheidanalyse gemaakt met

doorkijkjes naar trends, staan de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie van de vorige nota beschreven en eindigt

het hoofdstuk met een aantal belangrijke conclusies. Deze conclusies vormen de basis voor de visie op horeca die in

hoofdstuk 2 verwoord is. De visie is de basis voor alle beleidshoofdstukken die hierop volgen.

Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het proces voorafgaand aan daadwerkelijke vergunningverlening: de wijze

waarop Rotterdam dynamisch ondernemerschap stimuleert en faciliteert. In hoofdstuk 4 staat het vergunningstelsel

uitgelegd, waarbij uitgegaan wordt van het vergunnen van activiteiten. Vervolgens staan in hoofdstuk 5 de gebieds-

gerichte vestigingsvoorwaarden voor de horeca beschreven. In hoofdstuk 6 wordt het toezichtmodel uitgelegd en de

wijze waarop stedelijke regie wordt vormgegeven. Het beleidsdeel wordt afgesloten met het handhavingskader in

hoofdstuk 7.

Aangezien de nota tot stand komt in een dynamische omgeving, is een aantal ontwikkelingen dat de basis vormt

voor het horecabeleid gaande of wordt nog ingezet. Om duidelijkheid te verschaffen wat wanneer van de gemeente

Rotterdam verwacht mag worden en wat de overgangsbepalingen zijn, is een Actieprogramma opgesteld. Dit Actie-

programma maakt gezien de looptijd van de acties geen onderdeel uit van deze Horecanota maar wordt separaat

aangeboden.
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Lastenverlichting
Een belangrijke ambitie van het huidige Rotterdamse college is het realiseren van lastenverlichting voor de bewoner,

ondernemer en bezoeker van de stad én het verminderen van de eigen bestuurlijke lasten (zie ook paragraaf 1.1

stedelijke ambities). De doelstelling van het College om met deze horecanota een duidelijke overheid te zijn en

tegelijkertijd lasten te verlichten, is in opzet goed geslaagd.

De gemeente Rotterdam geeft ruimte aan ondernemers om horeca in brede zin in de stad te laten floreren. Een

groot aantal inrichtingen kan vergunningvrij exploiteren onder slechts een beperkt aantal voorwaarden. Niet alleen
is het toegestaan om inpandig (een deel van) de inrichting als horeca te exploiteren, tevens mogen al deze onderne-

mers tegen de gevel een kleine zitplaats creëren. En ook alle horeca-inrichtingen, die wel een exploitatievergunning

hebben, mogen deze gevelzitplaatsen neerzetten. Dit kan de levendigheid in de stad enorm versterken, bedrijvig-

heid wordt hiermee zichtbaar, mensen worden zich hierdoor van elkaar bewust en er ontstaat interactie. Daarnaast is

de horeca in bijvoorbeeld ouderenhuisvesting, tuincentra en congrescentra ook vergunningvrij gemaakt.

In de culturele en kunst sector is al langere tijd de wens aanwezig om te kunnen werken met popup-concepten,
hiervoor lanceert de nota de tijdelijke vergunning in leegstaande panden. Daarnaast is het aantal verlaatjes van
10 naar 12 verhoogd en het proces van aanvragen gedigitaliseerd, wat betekent dat iedere horecaondernemer voor

slechts een gering bedrag 12 keer per jaar via zijn mobiele telefoon tot 22 uur op de avond van de festiviteiten
een verlaatje kan aanvragen en meer uit zijn reguliere exploitatie kan halen. Ook is het mogelijk gemaakt om een
beheerder digitaal aan te melden, waarbij de toets of de beheerder mag worden bijgeschreven achteraf plaats-
vindt in plaats van vooraf. Tevens wordt het gehele proces van vergunningverlening gedigitaliseerd, wat inhoudt dat

een ondernemer straks een digitale vergunningaanvraag kan doen. Ook wordt bijna alles in één exploitatie-
vergunning vervat; zo is de aparte nachtontheffing afgeschaft. Alleen de Drank- en Horecawetvergunning blijft een
aparte vergunning, maar wordt wel binnen dezelfde digitale vergunningaanvraag afgehandeld en verstrekt. Daar-

naast doet Rotterdam mee aan de landelijke pilot Ondernemersdossier, een landelijk systeem waar ondernemers

indien zij dit wensen gebruik van kunnen maken.
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Bij een aanvraag worden met het nieuwe vergunningstelsel activiteiten vergund, waardoor meer transparantie
ontstaat wat voor activiteiten in een bepaalde inrichting kunnen worden ondernomen. Door te werken met modules

waarin de activiteiten geclusterd zijn, kan de ondernemer ‘shoppen’ en komen tot zijn eigen gewenste exploitatie

categorie. Dit biedt duidelijkheid. Het wordt geleidelijk doorgevoerd, alleen ondernemers die in aanmerking komen

voor een nieuwe vergunning bij overnames, nieuwe vestiging en vernieuwingen of wijziging van exploitatie-
vorm oftewel activiteiten van geldende vergunning gaan over op de nieuwe wijze van vergunnen. Bij de
vergunningaanvraag is één element verzwaard, te weten de check op geluid. De toets of de door de ondernemer
gewenste geluidsproductie past bij het pand waarin de activiteiten gaan plaatsvinden, wordt vooraf gedaan.
De ondernemer is verplicht om, als er geen geluidsrapport aanwezig is, een akoestisch rapport te overleggen dat de

ondernemer zelf dient te financieren.

De ondernemer krijgt het vertrouwen dat hij voldoet aan de vergunningvoorwaarden die vooraf zijn gesteld en

exploiteert conform aanvraag. De ondernemer die de regels naleeft, wordt automatisch minder gecontroleerd.
De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer. Daar staat tegenover dat ondernemers die het niet nauw nemen met

de regels meer toezicht krijgen en harder worden aangepakt. Op toezicht wordt stedelijke regie gevoerd met als
doel digitalisering, introductie van uniforme vormen van toezicht en stedelijke risico-inschattingen. Integraal toezicht
(met elkaar) is afgeschaft en vervangen door interdisciplinair toezicht (voor elkaar). Dit naar aanleiding van de
veelgehoorde klacht van horeca ondernemers die door de grote groepen toezichthouders gehinderd werden bij het

exploiteren.

Bij voorkeur wil het College zo min mogelijk handhaven. Maar daar waar High Trust wordt gegeven, geldt ook High

Penalty als het misgaat. Het handhavingsarrangement biedt meer maatwerk en is meer gedifferentieerd,
maatregelen sluiten beter aan bij het beoogde doel. Zo worden, indien een ondernemer de sluitingstijden een
aantal keren niet naleeft, deze sluitingstijden aangepast, in plaats van bijvoorbeeld een last onder dwangsom op

te leggen.
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Hoofdstuk 1 schetst een uitgebreid beeld van de Rotterdamse horecabranche. Het hoofdstuk start met de stedelijke

ambities, horecadefinities en afbakening. Vervolgens is een analyse gemaakt van de Rotterdamse horeca. De

ontwikkelingen in de markt, de leefbaarheid rondom horecabedrijven en de ervaringen van ondernemers, bewoners

en bezoekers zijn onderzocht. De uitkomst van deze onderzoeken maken duidelijk dat het tijd is voor een nieuw

gemeentelijk horecabeleid dat aansluit op de behoeftes van bewoners, bezoekers en ondernemers. In de tekst

worden de belangrijkste trends weergegeven. Het hoofdstuk sluit af met de evaluatie van de Horecanota 2007-2011

en de uitgangspunten voor de Horecanota 2012-2016.

1.1 Stedelijke ambities

De afgelopen jaren is een aantal gemeentelijke beleidsplannen1 verschenen, die aansluiten op de ontwikkelingen in

de samenleving. Deze beleidsplannen bieden een inspirerend kader voor de nieuwe Horecanota:

• herontwikkeling van de stedelijke potenties: versterk wat goed is en bouw daar op door. Hierbij staan de wensen

en behoeften in de verschillende gebieden centraal. De verbindingen tussen die gebieden versterken de stad als

geheel;

• afstand nemen van het idee dat de overheid de stad bouwt: veel gebeurt dankzij de eigen kracht van bewoners,

bedrijven en instellingen. De overheid kan stimuleren en regeldruk verminderen;

• grote nadruk leggen op het belang van een versnelde ontwikkeling van de binnenstad. Het gaat dan om een

verhoging van de verblijfskwaliteit, de verdichting van het centrum, invulling geven aan verbindingsstraten tussen

kerngebieden in de binnenstad en het inspelen op de wensen van het bedrijfsleven;

• een sterke wil tonen om meer nadruk te leggen op ‘quality of life’ aspecten en duurzaamheid. Kwaliteit gaat voor

kwantiteit. Dat is van belang om zowel bewoners, bedrijven als bezoekers aan te trekken en te verbinden met de stad;

• belangrijk voor de Rotterdamse economie is het aan de stad binden van hoger opgeleiden, creatieven en

studenten.

1.2 Horeca definities & afbakening

De Horecanota 2012-2016 bevat onder andere beleid over de vestiging van nieuwe horecabedrijven, de openings-

tijden, het vergunningentraject en de beschikbare instrumenten om de branche te stimuleren.

Het Bedrijfsschap Horeca en Catering deelt horeca in vier bedrijfsgroepen in, te weten de drankensector, fastfood-

sector, restaurantsector en hotelsector. Voor de definitie van een horecabedrijf zoals in deze nota bedoeld wordt,

is aangesloten bij het begrip ‘openbare horeca-inrichting’ 2 uit de Rotterdamse APV. Binnen een openbare horeca-

inrichting kan een ondernemer verschillende activiteiten ontplooien op het gebied van etenswarenverstrekking, het

schenken van (alcoholhoudende) drank en het aanbieden van amusement.

Beleidsonderwerpen die wel voor de horecabranche gelden of sterke raakvlakken hebben maar niet binnen deze

horecanota expliciet beschreven worden, zijn de hotelsector, de kwaliteitseisen ten aanzien van terrassen en het

programma gericht op het tegengaan van (overmatig) alcohol en drugsgebruik en uitgaansgeweld.

1 Stedelijke ambities & analyse horeca

1) Stadsvisie Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030, Binnenstadsplan Rotterdam 2020, Update economische visie Rotterdam 2020 EDBR, Merkenstrategie
Rotterdam, Cultuurplan 2009-2012 Gemeente Rotterdam, Programma Internationalisering 2009-2012 dKC Gemeente Rotterdam, Herijking Evenementen-
beleid 2010 van Rotterdam Festivals.

2) ‘Een lokaliteit waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend inclusief daarbij horende terrassen waar etenswaren en/of drinkwaar wordt verstrekt en/of
amusement wordt aangeboden.’
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Daarnaast wil de gemeente Rotterdam, zoals onder de ambities staat beschreven, lastenverlichting bewerkstelligen.

De horecabranche is één van de branches waar dit voor geldt. In deze nota zijn veel lastenverlichtende elementen

ingevoegd. Aan de nota is geen lastenberekeningsmodel toegevoegd, hiervoor wordt verwezen naar het rapport

Nulmeting AL bedrijven van de gemeente Rotterdam.

Hotelsector
De hotelsector is voor de economie van Rotterdam van groot belang. De verstrekking van etenswaren en het aan-

bieden van drank in een hotel (de bar, het restaurant) zijn vergunningplichtig en vallen onder het horecabeleid. Het

aanbieden van overnachtingen in een hotel is echter niet vergunningplichtig. Vanuit het economisch vestigingsbeleid

wordt wel gekeken naar de haalbaarheid van nieuwe hotelplannen door een analyse te maken van de hotelsector

(zie Actieprogramma).

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen
Het voorliggende horecabeleid is op terrassen van toepassing als het gaat om de openbare orde en de terras-

exploitatie. Denk hierbij aan de grootte van het terras, uitbreiding van de inrichting met een niet toegestaan terras en

de uitbreiding dan wel beperking van het aantal vierkante meters horeca in een bepaald gebied.

Terrassen vormen een belangrijk onderdeel van de buitenruimte. Op het aanzien van het terras en de fysieke

inrichting ervan is de nota ‘Kwaliteitseisen voor terrassen’ van toepassing. Het gaat daarbij om kleurstelling, type

meubilair en bouwwerken. De kwaliteitseisennota is voor de horecanota dus wel van belang, aangezien het uiterlijk

van horeca-inrichtingen met hun terrassen voor een aantrekkelijke stad belangrijk is.

Programma Drugs & Alcohol
In maart 2012 heeft de gemeente Rotterdam het programma Drugs & Alcohol gelanceerd. Het programma richt zich

op het terugdringen van de negatieve effecten van drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. De doelstelling van het

programma luidt dat in 2014 het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren tot 23 jaar met 10% is afgenomen ten

opzichte van 2009/2010. In het programma is een aanpak opgenomen die gericht is op specifieke hotspots in

uitgaansgebieden3. Hierdoor bestaat er een duidelijk verband tussen de Horecanota en het programma

Drugs & Alcohol. De maatregelen die in het programma Drugs & Alcohol worden benoemd ten aanzien van de

betreffende uitgaansgebieden, zoals een convenant, onderzoek naar doelgroepen en uitgaansgeweld en nalevings-

onderzoek komen in de Horecanota niet aan bod. Wel wordt de relatie tussen alcoholgebruik en uitgaan in deze

nota meegenomen, zoals bijvoorbeeld als indicator bij gebiedsgericht beleid en in het toezichtmodel.

Rapport Nulmeting AL bedrijven van de gemeente Rotterdam4

De gemeente Rotterdam heeft in het Collegeprogramma 2010-2014 de doelstelling opgenomen om de

administratieve lasten voor bedrijven gemeente- en sectorbreed met 15% te reduceren. Naast de verlichting van

de administratieve lasten rondom vergunningen wordt reductie van de bestuurlijke lasten en overige deregulering

nagestreefd. In 2011 heeft de gemeente Rotterdam een nulmeting laten uitvoeren naar de administratieve lasten

voor de onder-nemer en de bestuurlijke lasten. Hiermee is de lastendruk voor ondernemers gepeild en zijn

dereguleringsmogelijkheden naar voren gebracht. De lasten zijn gemeten op vijftien producten van de gemeente

Rotterdam die voor vereenvoudiging van de regelgeving in aanmerking komen. Eén van de producten, die in de

nulmeting is meegenomen, is de horeca-exploitatievergunning, waarbij vereenvoudiging van de aanvraagprocedure

als voorbeeld is gegeven om aan de algemene verlichting van de administratieve lasten tegemoet te komen. Tegen

het einde van de collegeperiode wordt een vervolgmeting uitgevoerd naar alle producten om te meten of de

voorgenomen 15% administratieve lastenreductie is behaald.

3) Stadhuisplein en omgeving, Oude Haven en de Emmastraat in Rozenburg.
4) Sira Consulting oktober 2011.
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De nieuwe Horecanota draagt bij aan de uiteindelijke doelstelling van de gemeente Rotterdam om de genoemde

15% administratieve lastenverlichting concernbreed te behalen. De vereenvoudiging en digitalisering van het

vergunningenproces zoals in deze Horecanota zijn opgenomen, is hier een voorbeeld van. In het verlengde daarvan

worden verder in de nota onder andere de digitale melding van een beheerder en meer ‘verlaatjes’ uitgewerkt.

1.3 Marktanalyse horeca

Aanbod, omzet en werkgelegenheid
Aanbod: Beperkte groei, groter vloeroppervlak
In Rotterdam zijn ruim 1.800 horecabedrijven gevestigd, landelijk zijn er ongeveer 43.000 horecabedrijven5. De

afgelopen 10 jaar is het aantal horecabedrijven in Rotterdam redelijk stabiel gebleven, maar is het vloeroppervlak

wel toegenomen met ruim 42.000 vierkante meter. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen in het horeca-

aanbod.

Binnen het horeca-aanbod zijn wel verschuivingen te zien. Het aanbod van restaurants is in de afgelopen 10 jaar

sterk gegroeid, met meer dan 100 restaurants. De fastfoodsector6 groeide ook, maar minder hard met 4%. Geheel in

lijn met de landelijke trend zien we ook in Rotterdam een afname van het aantal vestigingen in de drankensector

(inrichtingen die zich hoofdzakelijk richten op het schenken van zwak en sterk alcoholische drank).

Tabel 1: Ontwikkeling horecabedrijven in Rotterdam naar sector (aantal vestigingen en verkoopoppervlakte)

5) Deze marktanalyse maakt gebruik van de cijfers en analyses van het Bedrijfschap Horeca en Catering.
6) Onder de fastfoodsector vallen ijssalons, cafetaria (ook snackbars), fastfoodrestaurants, shoarmazaak (ook grillrooms), lunchrooms, pannenkoeken-
restaurants (hieronder vallen ook de crêperies en poffertjeszaken), restauratie, spijsverstrekkers n.e.g. hieronder vallen met name afhaalbedrijven die
(beperkt) zijn ingericht voor verbruik ter plaatse. Denk hierbij aan toko’s en afhaalchinezen). Het Bedrijfschap Horeca Catering noemt de fastfoodsector de
‘fastservicesector’.

7) Contractcateraars (bedrijfsrestaurants etc.) zijn niet voor publiek openbaar toegankelijk en blijven verder buiten beschouwing. Ook partycatering (bedrijven
die catering op locatie verzorgen) komt hier verder niet aan bod.

2000 2006 2011 % af / toename

2011 tov 2010

Aantal vestigingen in de volgende sectoren:

• Drankensector 907 818 741 -18%

• Fastfoodsector 471 461 492 4%

• Restaurantsector 353 421 458 30%

• Hotelsector 68 59 67 1%

• Partycatering7 12 27 76 533%

Totaal aantal vestigingen 1.811 1.786 1.834 1%

Totaal verkoopvloeroppervlakte horeca in m2 224.433 245.336 266.519 18%



Horeca Rotterdam in vergelijking met andere steden
De horecadichtheid is in Amsterdam en Maastricht het hoogst met respectievelijk 49 en 44 horecabedrijven per

10.000 inwoners. De horecadichtheid in Rotterdam is vergelijkbaar met Groningen en Delft. In absolute aantallen is

het horeca-aanbod van Rotterdam vergelijkbaar met Den Haag. Hierbij is wel een verschil in het aanbod: in Den

Haag zijn iets meer restaurants gevestigd en in Rotterdam juist meer bedrijven in de dranken- en fastfoodsector.

Tabel 2: Kwantitatief horeca-aanbod in G4

Rotterdam heeft een concentratie van horeca in het centrum, te weten bijna 30% van het totale aanbod. Vergelijking

met andere steden laat zien dat het percentage horeca in het centrum van die steden (veel) hoger is dan in

Rotterdam. Horeca is in Rotterdam meer verspreid over de stad, in Delfshaven en Feijenoord zijn relatief veel

horecagelegenheden gevestigd.

Omzet: door de economische crisis wordt matige groei van de omzet verwacht
De horeca is een conjunctuurgevoelige sector, omzetcijfers groeien hard in goede tijden en dalen scherp in minder

goede tijden. De omzetontwikkeling van de laatste jaren laat zien dat ook binnen de horeca de economische crisis

wordt gevoeld. Het dieptepunt lag in 2009. De omzet groeide weer in 2011 en de verwachting is dat in de periode

2012-2015 het omzetvolume jaarlijks met gemiddeld 0.75% zal toenemen. Het horecabedrijfschap geeft aan dat

vooral de zakelijke bestedingen bijdragen aan de groei. De consumentenbestedingen staan voorlopig nog onder

druk. Het aantal faillissementen in de horeca is in de periode 2007-2011 sterk toegenomen. In 2011 gingen in

Nederland 425 bedrijven failliet, in 2007 waren dit er 2988.

Tabel 3: Omzetwaarde in de Nederlandse horeca per sector, 2006-2011 (mutaties per jaar in %)

12 Horecanota

Rotterdam Amsterdam Den Haag Utrecht

Drankensector 741 1375 679 260

Fastfoodsector 492 742 418 202

Restaurantsector 458 1161 509 263

Aantal horecabedrijven per 10.000 inwoners 30 48.6 34.8 25.4

Verkoopoppervlakte totaal (m2) 266.519 504.367 226.693 236.522

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Drankensector 3.8 1.9 -1.3 -7.5 -0.6 1.9

Fastfoodsector 3.7 5.7 0.4 1.2 0.2 7.9

Restaurantsector 5.6 5.7 -1.6 -4.8 -4.3 5.1

8) CBS, statline.
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Omzet: Rotterdamse cijfers
De omzet van de gehele Rotterdamse horeca ligt op circa 513 miljoen euro per jaar9. De restaurantsector heeft het

grootste aandeel (34%) in deze omzet. Hierna volgen de drankensector (27%) en de fastfoodsector (25%). De

hotelsector is verantwoordelijk voor 14% van de omzet.

Werkgelegenheid: vooral parttime banen in de horeca10

In totaal waren in Nederland op 1 april 2010 ruim 333.000 personen werkzaam in de horeca. Dit zijn niet alleen

werknemers, maar ook ondernemers, hun meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten. De horeca is een bedrijfs-

tak met relatief veel parttimers. Bijna de helft van alle werkenden met een arbeidscontract werkt minder dan 40%

van de volle werkweek. Eén op de vijf heeft een contract van minder dan 20%. Van alle werkenden, die op basis van

een contract in de horeca werkzaam zijn, werkt ongeveer 30% (bijna) fulltime. Werknemers in de horeca zijn relatief

jong: 63% van de banen in de horeca worden vervuld door personen geboren na 1985.

Werkgelegenheid: Rotterdamse cijfers
In Rotterdam zijn circa 16.800 personen werkzaam in de horeca. Dit is 4,4% van het totale aantal arbeidsplaatsen in

de stad. Dit is iets onder het landelijke gemiddelde dat op 4,6% ligt.

Vraag naar horeca in Rotterdam
Bewoners
Rotterdam telde op 1 januari 2012 ruim 617.000 inwoners en heeft ten opzichte van andere steden een jonge

bevolking. Daarnaast kent Rotterdam veel eenpersoonshuishoudens, in 2011 was bijna 50% van het aantal

huishoudens een eenpersoonshuishouden. Dit percentage is aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde

van 37%. Het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) geeft aan dat in de periode 2010-2025 in Rotterdam

waarschijnlijk een bevolkingsgroei van 4% wordt gerealiseerd. Het COS verwacht wel dat het aandeel studenten/

starters stabiel blijft. Ondanks de relatief jonge bevolking is de verwachting dat het aandeel ouderen toeneemt.

In Rotterdam ligt het gemiddeld besteedbaar inkomen lager dan het gemiddeld besteedbaar inkomen in Nederland.

Hierdoor is de vraag naar het luxe segment horeca veelal beperkt tot het centrum van Rotterdam (zakelijke markt en

ouderen 50+). Een lager inkomen betekent ook dat minder in de horeca besteed kan worden. Van alle consumptieve

bestedingen komt circa 5% in de horeca terecht.

9) Indicatief: de omzet van de Rotterdamse horeca is alleen te bepalen op basis van de landelijke cijfers. Om tot een indicatie te komen, is de landelijke
gemiddelde omzet per bedrijf vermenigvuldigd met het aantal horecabedrijven in Rotterdam. De berekende omzet is inclusief BTW.

10) Arbeidsmarktanalyse 2011, Bedrijfschap Horeca en Catering.

TREND: ONDERSCHEIDENDE CONCEPTEN
Volle smaken, biologisch verantwoorde gerechten, streekproducten of juist exclusieve producten afkomstig uit
landen aan de andere kant van de wereld: veel horecagelegenheden zoeken naar concepten waarmee ze zich
kunnen onderscheiden.

TREND: JONGEREN, ALLEENSTAANDEN EN 50+
Ondanks de relatief jonge bevolking in Rotterdam is de verwachting dat het aandeel ouderen toeneemt.
Momenteel telt Nederland 5,2 miljoen mensen van 50 jaar en ouder. Dat is 32% van de bevolking. Dit biedt voor de
horeca nieuwe kansen en doelgroepen om op in te spelen. Hierbij kun je denken aan het aantrekkelijk(er) maken
voor alleenstaanden om uit eten te gaan in de horeca. Daarnaast kan de 50-plusser relatief veel geld spenderen
aan het luxere restaurantsegment. Jongeren en alleenstaanden kiezen juist vaker voor thuisbezorgen en take-away
concepten. Ook vindt een verschuiving plaats van drie naar zes eetmomenten per dag.
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Bedrijven
Rotterdam telt ruim 25.000 bedrijfsvestigingen, waaronder een aantal grote werkgevers, zoals de gemeente

Rotterdam, Erasmus Medisch Centrum en ING Nederland. In totaal werken in Rotterdam ruim 332.000 personen.

Hiervan wonen ruim 171.000 personen ook in Rotterdam. In Rotterdam is de zakelijke en financiële dienstverlening

overwegend in de binnenstad gevestigd.

De horeca profiteert vooral van de zakelijke en financiële dienstverlening. In deze sectoren zijn persoonlijke ontmoe-

tingen van groot belang. De horeca biedt mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Werknemers

maken gebruik van het horeca-aanbod door tijdens werk te gaan lunchen of na werk een borrel te drinken. Daar-

naast speelt de vraag vanuit de zakelijke markt naar congres- en vergaderlocaties een belangrijke rol. Rotterdam

heeft zijn tweede plaats op de ranglijst12 van populaire congreslocaties in Nederland behouden. In 2011 zijn

1.769 nationale en 167 internationale bijeenkomsten in Rotterdam georganiseerd13.

TREND: PRIJSBEWUSTHEID VAN DE CONSUMENT
De economische crisis zorgt ervoor dat de consument minder geld besteedt in de horeca. Daarnaast is het
besteedbaar inkomen van de gemiddelde Rotterdammer lager dan het landelijk gemiddelde.
In vergelijking met collega-bedrijven in omliggende Europese landen zijn Nederlandse restaurants vrij duur11.
Daarentegen zijn de Nederlandse supermarkten relatief goedkoop. Dit veroorzaakt een flinke financiële kloof
tussen ’thuis eten’ en ‘uit eten’. De consument kiest hierdoor vaak voor ‘uit eten thuis’, waarbij luxe koelverse
maaltijden of maaltijdcomponenten worden gekocht bij supermarkt of speciaalzaak.

TREND: HORECA ALS WERK EN ONTMOETINGSPLEK
De horeca wordt vaker door zzp-ers en zakelijke professionals gebruikt als een “derde werkplek”, als alternatief
voor het werken thuis of op kantoor. Horecagelegenheden springen in op deze trend door het aanbieden van gratis
wifi. Ook zakelijke afspraken vinden vaak plaats in een horecagelegenheid onder het genot van een lunch of een
kop koffie.

11) Volgens het CBS (Monitor Horeca) zijn in het vierde kwartaal van 2011 de prijzen in de traditionele horeca met 2,5% gestegen ten opzichte van dezelfde
periode in 2010.

12) International Congress & Convention Association, congresstatistieken 2010.
13) Rotterdam Marketing.



Bezoekers
Winkelen voor plezier, oftewel ‘funshoppen’ waarbij het beleven van de stad centraal staat, is veruit de belangrijkste

reden voor Nederlanders om een bezoek te brengen aan Rotterdam. Met ruim 9.299 winkels en 927.642 m² heeft

Rotterdam een zeer hoog verzorgingsniveau. Het grootste deel van het winkelaanbod is geconcentreerd in de

binnenstad. Het centrum van Rotterdam wordt jaarlijks 9,5 miljoen keer bezocht door funshoppers14. Gemiddeld

wordt in het stadscentrum € 50,40 uitgegeven tijdens het funshoppen. Omgerekend staat dit voor een totale

besteding in het centrum van € 479 miljoen per jaar. Van dit bedrag wordt 7% in de horeca besteed15.

.

Een andere belangrijke reden om Rotterdam te bezoeken, zijn de vrijetijdsinstellingen. In 2010 zijn 17,5 miljoen

dagbezoeken aan Rotterdam afgelegd. Festivals en evenementen in Rotterdam zijn de belangrijkste trekpleisters

voor dagjesmensen. In 2010 bezochten bijna 5 miljoen bezoekers de festivals en evenementen. Daarnaast trekt het

culturele aanbod in de binnenstad een publiek dat een ‘avondje uit’, bioscoop of museumbezoek graag combineert

met een bezoekje aan de horeca. Het culturele aanbod (musea, kunstcentra, theaters en podia) in Rotterdam

trekt ruim 4 miljoen bezoekers per jaar. Met instellingen als het Havenmuseum, Boymans van Beuningen, de

Schouwburg, Doelen, Luxor en Ahoy heeft Rotterdam een breed en onderscheidend aanbod. In absolute zin is

Ahoy een grote publiekstrekker met meer dan 1 miljoen bezoekers per jaar.

In 2011 heeft in de Rotterdamse hotelsector ruim 1,1 miljoen hotelovernachtingen plaatsgevonden. Zowel het aantal

gasten als het aantal hotelovernachtingen is in 2011 ten opzichte van 2010 gestegen. Over een periode van 6 jaar

(2006-2011) is het aantal hotelovernachtingen met bijna 20% toegenomen. Hotelkamers worden voornamelijk

geboekt ten behoeve van congresbezoek en zakelijke afspraken. Meer dan de helft van de overnachtingen is door

Nederlandse gasten gerealiseerd.

Het toerisme in Rotterdam is nog van bescheiden omvang, maar maakt een veelbelovende ontwikkeling door.

Rotterdam is in 2010 uitgeroepen tot festivalstad van de wereld in de categorie middelgrote steden door het gezag-

hebbende International Festival & Events Association en is ontdekt door reisgids Lonely Planet als veelbelovende

‘comeback city’. Door citymarketing probeert Rotterdam de stad op verschillende manieren in beeld te krijgen,

zowel internationaal als nationaal.

1.4 Analyse Leefbaarheid

Horecaondernemingen brengen levendigheid in de stad en dat is positief voor bezoekers én omwonenden. De

balans tussen levendigheid en overlastgevende situaties dient echter bewaakt te (blijven) worden. In de evaluatie

is naar voren gekomen dat in een aantal gebieden omwonenden overlast ervaren en/of handhavingspartners

aangeven dat het gewenste veiligheidsniveau nog niet is bereikt. Binnen de gemeente Rotterdam zijn verschillende

gegevens beschikbaar over leefbaarheid en horeca.
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TREND: TOTAALFORMULES
Eten en drinken maakt vaker onderdeel uit van elk vrijetijdsbezoek. Of het nu gaat om winkelen, musea of andere
(culturele) uitstapjes. Het gaat meer en meer om de stad ‘te beleven’ in plaats van om gericht winkelen voor het
kopen van een product of het bekijken van kunst in een museum.

14) Bezoeken van Rotterdammers (5,9 miljoen) zijn hierin meegerekend, bezoeken van buitenlandse gasten niet.
15) Factsheet bezoek aan Rotterdam 2011.



Veiligheidsindex
Met de Veiligheidsindex meet de gemeente Rotterdam de veiligheidssituatie in de stad. De index geeft een beeld van

de sociale veiligheid van Rotterdam als geheel en van de afzonderlijke wijken en deelgemeenten16 in het bijzonder.

In onderstaande kaart zijn de gebieden aangegeven waar horeca overlast vaak voorkomt. In het centrumgebied

geeft 15 - 22% van de bewoners aan dat horeca overlast vaak voorkomt. Aan bewoners is tevens gevraagd of zij

overlast van dronken mensen ervaren.

16 Horecanota

16) De Veiligheidsindex is opgebouwd uit registratiegegevens en enquêtegegevens. De enquêtegegevens komen uit een grootschalige bevolkingsenquête (in
2011 bijna 16.000 Rotterdammers) over veiligheid. Deze gegevens komen uit de Veiligheidsindex 2012. Horecaoverlast is hier geen apart onderdeel van,
maar is wel opgenomen in de enquête.

In onderstaande kaart is aangegeven in welke gebieden bewoners vinden dat overlast van dronken mensen op

straat vaak voorkomt. In het centrumgebied geeft 40 - 46% van de bewoners aan dat dit vaak het geval is.

Overlast Horecainrichtingen (Veiligheidsindex 2012)

5-10% komt vaak voor

10-15% komt vaak voor

15-22% komt vaak voor

Overlast dronken mensen op straat (Veiligheidsindex 2012)

10-20% komt vaak voor

20-30% komt vaak voor

30-40% komt vaak voor

40-46% komt vaak voor



Geluid- en stankoverlast
Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat veel omwonenden van horecagelegenheden geluidsoverlast als

probleem ervaren. DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) registreert overlastklachten op het gebied van

geluid en stank in Rotterdam en treedt, indien nodig, op. In onderstaande afbeelding zijn deze klachten voor 2011

weergegeven.

Bestuurlijke aanpak
Om de leefbaarheid in de stad te bewaken treft de gemeente Rotterdam, waar nodig, bestuurlijke maatregelen.

Als blijkt dat een horeca-inrichting overlast veroorzaakt of dat een geweldsincident in een horeca-inrichting heeft

plaatsgevonden, dan kan een sluiting van de betreffende onderneming of een intrekking van de vergunning volgen.

In de afbeelding hiernaast zijn alle horeca-inrichtingen in Rotterdam in kaart gebracht (zwarte stipjes), de nacht-

ontheffing (groene stipjes) en de bestuurlijke maatregelen die zijn getroffen in 2009, 2010 en 2011. Uit de kaart blijkt

dat in sommige gebieden vaker bestuurlijke maatregelen worden getroffen dan in andere en dat dit niet altijd samen-

hangt met het aantal horeca ondernemingen. Het blijkt dat een redelijke overlap bestaat tussen de gebieden met een

concentratie overlastklachten en een concentratie bestuurlijke maatregelen.

Horecaklachten stank en geluid 2011 (DCMR)

>65

50-65

10-49

1-9

Bestuurlijke maatregelen 2011

BM 2011

BM 2010

BM 2009

nacht-
ontheffing
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Alcohol en uitgaan
Tijdens de evaluatiebijeenkomsten hebben bewoners aangegeven op bepaalde piekuren in uitgaansnachten overlast

te ervaren. Wanneer de kroegen sluiten, wil het nog wel eens gebeuren dat het publiek blijft hangen en vecht-

partijtjes ontstaan. De politie heeft in het evaluatieproces aangegeven dat bij een zeer groot deel van uitgaans-

geweld alcohol in het spel is. Deze stelling wordt onderbouwd door verschillende onderzoeken. Literatuurstudies

tonen aan dat er een overtuigend verband is tussen alcoholgebruik en agressie17. Uit de 'Quickscan Uitgaans-

geweld18 blijkt dat dronkenschap verreweg de meest voorkomende aanleiding is voor het ontstaan en escaleren van

uitgaansgeweld.

Bureau Beke heeft een onderzoek uitgevoerd naar doelgroepen en uitgaansgeweld in drie uitgaansgebieden in

Rotterdam19: het Stadhuisplein en omgeving, de Oude Haven en omgeving en de Emmastraat in Rozenburg. De

definitie van uitgaansgeweld wordt in het rapport omschreven als geweldsincidenten in uitgaansnachten tussen

22.00 uur en 06.00 uur. Onder geweldsincidenten wordt verstaan: geweld tegen goederen/openbare orde, conflicten,

geweld tegen personen en diefstal met geweld. Uit dit onderzoek blijkt dat in 2010 67,3% van de geweldsincidenten

op het Stadhuisplein en omgeving en de Oude Haven en omgeving heeft plaatsgevonden tijdens uitgaansnachten.

Voor 2011 ligt dat percentage zelfs op 72,9%. De conclusie van het onderzoek van Beke is dat geen specifieke

doelgroep aan te wijzen is die onder invloed van drank uitgaansgeweld pleegt. Vooral het drankgebruik op zichzelf

en niet het behoren tot een bepaalde groep, zet aan tot geweld.

1.5 Evaluatie Horecabeleid

De Horecanota 2007-2011 is geëvalueerd aan de hand van ruim 20 bijeenkomsten met verschillende ketenpartners

en bewoners en ondernemers. Met deze 'stakeholders' is in wisselende samenstellingen gesproken. Hieronder

worden de belangrijkste uitkomsten uit deze bijeenkomsten kort toegelicht.

Ruimte voor ondernemers
Met de Horecanota 2007-2011 is de groei van horeca en de vestiging van kwalitatief goede horeca nagestreefd.

Uit de evaluatie is echter gebleken dat de sturing vanuit de overheid op de realisatie van deze doelen beperkt is.

Ondernemers hebben aangegeven dat veranderingen en ontwikkelingen juist vanuit de branche plaatsvinden en

dat zij behoefte hebben aan ruimte om deze ontwikkelingen te kunnen ontplooien. Bijvoorbeeld het tijdelijk, zonder

al te veel moeite, kunnen vestigen van horeca in een leegstaand pand. Of de mogelijkheid om meerdere activiteiten

te kunnen combineren.
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17) Hoaken, P.N.S. & Stewart, S.H. Drugs of abuse and the elicitation of human aggressive behavior. Addictive behaviors, 28, 1533-1554, 2003.
18) Van Hest, M. Quickscan Uitgaansgeweld: Lokaal beeld en aanpak. Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 2009.
19) Dit zijn de drie gebieden die in het programma Drugs & Alcohol als hotspot zijn benoemd.

TREND: BELEVING EN AUTHENTICITEIT
Het ene moment wil de consument vooral vermaakt worden en ziet men horeca als een soort attractie (denk hierbij
aan share-table concepten, workshops en pubquizen). Het andere moment hunkert de consument meer naar
echtheid en kiest men voor authenticiteit. Het belang van design van interieurs en unieke concepten (zoals pop-up
restaurants op onverwachte locaties, huiskamerrestaurants) neemt toe. Eten en drinken wordt meer een bijzaak.
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De beleidsinstrumenten uit de Horecanota 2007–2011 zijn in de evaluatie over het algemeen positief ontvangen. De

branche is bijvoorbeeld zeer positief over de verlaatjes en vraagt daarom om verruiming van de toepassing hiervan.

Bewoners en handhavingspartners wijzen echter op de ongewenste effecten van lastenverlichting en verruiming:

indien minder controle op de horecabranche plaatsvindt in het kader van meer vertrouwen aan de voorkant, leidt dit

volgens hen uiteindelijk tot meer (geluids)overlast. Het spanningsveld tussen ontwikkeling en handhaving wordt

daarmee duidelijk zichtbaar.

Duidelijke overheid
Ondernemers geven aan dat vanuit de gemeente Rotterdam meerdere plannen en doelstellingen worden

nagestreefd. Dit maakt het soms onduidelijk wat nu wel en wat niet kan. Bijvoorbeeld: afdelingen die zich bezig

houden met economie en marketing juichen bepaalde initiatieven toe. Dan blijkt echter het vergunning- en/of

handhavings-beleid hier niet op aan te sluiten. Ondernemers pleiten daarom voor duidelijke regels aan de voorkant

en voldoende flexibiliteit voor nieuwe initiatieven20. Zij geven aan nogal eens ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd

te worden op het moment dat zij een nieuw initiatief bij de gemeente willen introduceren. De gemeente kent vele

ingangen, maar wie is nu verantwoordelijk?

Ondernemers hebben gemerkt dat het proces van vergunningverlening is verbeterd. Zij ervaren echter nog steeds

een hoge regeldruk vanuit de gemeente. Daarnaast geven zij aan dat de hoeveelheid controles door toezichthouders

te belastend is. Uit de evaluatie met de verschillende gemeentelijke diensten en de politie is gebleken dat de diverse

trajecten van de verschillende toezichthouders onvoldoende op elkaar aansluiten. Hierdoor is sprake van een gemis

aan gezamenlijke kennis, wat weer leidt tot onnodige controles.

De mogelijkheden om deze lasten voor ondernemers te beperken, zijn besproken tussen ondernemers en de

verschillende betrokken gemeentelijke diensten. Mogelijkheden zijn om enerzijds aan de voorkant een één-

ingangsprincipe te hanteren, minder regels te stellen, verdere stroomlijning van de vergunningverlening te realiseren

en de rechten en plichten van de ondernemer beter te formuleren. Anderzijds door waar het mogelijk is het toezicht

te verminderen en daar waar nodig het toezicht juist te verzwaren. Ondernemers geven aan de integrale controles

met grote groepen toezichthouders op reguliere avonden zeer onprettig te vinden.

Beschermen woon- en leefklimaat
In sommige gebieden in de stad veroorzaken bezoekers van horeca (te) vaak overlast. In de nachtelijke uren is er

sprake van een piek, als bijvoorbeeld de kroegen sluiten. De bezoekers blijven dan nog even voor de kroeg hangen

en door overmatig drankgebruik ontstaan soms vechtpartijtjes. Bewoners in deze gebieden ervaren hierdoor veel

geluidsoverlast. Extra aandacht voor dit soort overlast in het centrum van Rotterdam door het “Horecare-team” van

politie Rotterdam-Rijnmond wordt door bewoners als positief ervaren. Toch is meer aandacht gewenst voor de

gebieden waarin overlast een structureel karakter heeft.

20) Dit is ook naar voren gekomen in de Metingen administratieve lasten voor ondernemers en Verbeter top10 irritaties bij ondernemers.



1.6 Uitgangspunten Horecanota 2012 - 2016

Op basis van de stedelijke ambities, de analyse van de Rotterdamse horeca, de analyse van leefbaarheid in relatie

tot horeca en de evaluatie van de horecanota 2007-2011 zijn de volgende uitgangspunten leidend:

• de Rotterdamse horeca levert een bijdrage aan de stedelijke ambities op het gebied van de binnenstad, economie,

werken en wonen. Horeca is een belangrijke behoefte van bewoners en bezoekers. Om de binnenstad nog aan-

trekkelijker te maken, is het van belang om horeca in en nabij het centrum meer met elkaar te verbinden door loop-

routes gezelliger te maken, mede door nieuw horeca-aanbod en vernieuwende concepten. (Inter)nationale toeristen

worden door goede citymarketing uitgenodigd Rotterdam te bezoeken21;

• horeca levert een substantiële bijdrage aan de economische ontwikkeling van Rotterdam. Over het algemeen is

het Rotterdamse horeca aanbod redelijk vergelijkbaar met andere steden. Opvallend verschil is dat in Rotterdam

slechts 30% van de horeca in de binnenstad is gelegen. In het centrumgebied is wel sprake van een concentratie

van het winkelaanbod en de zakelijke en financiële dienstverlening. Dit onderschrijft voorgaande conclusie dat het

noodzakelijk is om horeca in het centrum meer met elkaar te verbinden;

• in vergelijking met het landelijke gemiddelde is de Rotterdamse bevolking relatief jong en heeft de gemiddelde

Rotterdammer minder te besteden. Dit vraagt om creativiteit van de horecaondernemers;

• ondernemers geven aan beleidsinstrumenten als verlaatjes positief te ervaren. Over het geheel genomen ervaren

zij echter nog veel regeldruk vanuit de gemeente. Ook de hoeveelheid controles en het aantal verschillende

toezichthouders wordt als belastend ervaren. De horecanota is overall lastenverlichtend voor de ondernemer;

• een groot deel van het uitgaansgeweld wordt veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Door het verbinden van

maatregelen uit het programma Drugs & Alcohol met het horecabeleid ten aanzien van toezicht en handhaving

wordt uitgaansgeweld aangepakt;

• in een aantal gebieden blijkt de leefbaarheid rondom horeca nog niet op een gewenst niveau te zijn. In deze

gebieden worden bijvoorbeeld opvallend veel bestuurlijke maatregelen getroffen en worden van bewoners veel

klachten ontvangen over geluid- en stankoverlast door horeca-inrichtingen. Met de implementatie van het horeca-

beleid kunnen deze gebieden gebiedsgericht worden aangepakt door vestigingsvoorwaarden, vergunningverlening

en toezicht nauw op elkaar af te stemmen.
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21) Samenhang in de Rotterdamse citymarketing, Chief Marketing Office Rotterdam januari 2011.
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2.1 Visie: bruisende en aantrekkelijke stad

Rotterdam staat bekend als een aantrekkelijke stad. De wereldhaven bepaalt in hoge mate het imago van de stad

en maakt Rotterdam een aantrekkelijke vestigingsplaats voor grote bedrijven en ondernemers. Rotterdam dankt haar

aantrekkingskracht ook aan andere voorzieningen, die een regionale, nationale of zelfs internationale functie hebben

zoals het Erasmus MC, de Erasmus universiteit, het evenementencentrum Ahoy, het strand van Hoek van Holland en

het winkelcentrum Alexandrium. Rotterdam is als zodanig een “stad met vele magneten”.

Tegelijkertijd vervult het centrum van de stad een belangrijke functie. Hier bevinden zich de meeste winkels, culturele

voorzieningen en het zakelijke hart van de stad. Het centrum van Rotterdam onderscheidt zich van de kernen van

andere (grote) steden. Rotterdam kent door de wederopbouw na het bombardement in de Tweede Wereldoorlog

geen historische stadskern meer, maar een centrum met moderne architectuur, hoogbouw en brede boulevards.

Een aantrekkelijke stad heeft ook invloed op het vestigingsklimaat voor (inter)nationale bedrijven, bedrijven die

investeringen doen die voor de Rotterdamse economie zeer belangrijk zijn. Er zijn verschillende overwegingen die

van invloed zijn op het besluit om al dan niet voor Rotterdam als vestigingsplaats te kiezen. Denk hierbij aan de

fysieke locatiefactoren, het geldende belastingstelsel, de bereikbaarheid en het prettige woonklimaat. Maar ook

de goede opleidingsmogelijkheden voor kinderen en het horeca- en vrijetijdsaanbod, spelen mee bij een dergelijk

besluit.

Rotterdam vergroot de aantrekkelijkheid van de stad voor ondernemers, bezoekers en bewoners. Ondernemers

dragen hieraan bij met een bruisend en aantrekkelijk horeca-aanbod. Dit horeca-aanbod past bij het karakter van

de stad en haar bewoners. Bovenal is de ontwikkeling van horeca afhankelijk van marktwerking. De gemeente

Rotterdam stimuleert ondernemers dan ook door vertrouwen te geven en ruimte te bieden. Zij faciliteert door

lastenverlichting en stimuleert door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De ontwikkeling van de horeca en de

leefbaarheid in de Rotterdamse wijken zijn in balans.

2 Visie en ambities

“Bruisende, aantrekkelijke stad
met ruimte voor initiatieven

van ondernemers”

Kwaliteitshoreca
Mogelijkheden overheid

benutten

Dynamisch
ondernemerschap
Ruimte voor initiatieven

Horeca en leefbaarheid
High trust,
High penalty



2.2 Ambitie: kwaliteitshoreca

De ambitie is het realiseren van een aantrekkelijk, gevarieerd en bruisend horeca-aanbod dat aansluit op de
zakelijke markt, op de wensen van bezoekers en een belangrijke bijdrage levert aan een aantrekkelijk woonmilieu
voor bewoners.

Aanpak: stimuleren van kwaliteit, mogelijkheden overheid benutten
Wat is “kwaliteitshoreca” eigenlijk? In ieder geval horeca die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam en

past bij het karakter van de stad en buurt.

Horeca die past binnen het “DNA van een buurt” is horeca die aansluit bij de specifieke wensen, ambities, karakter

en (gewenste) doelgroep van een gebied. In het ene gebied kan kwaliteit een concentratie van restaurantconcepten

betekenen die samengaat met theaterbezoek (bijvoorbeeld Katendrecht). In een winkelgebied kan dat onder-

steunende daghoreca zijn. En in sommige gevallen is het wellicht nodig dat nieuwe horeca helemaal geen plek

krijgt in een bepaald gebied, bijvoorbeeld omdat zich in dit gebied al een horecaconcentratie bevindt.

Naast aandacht voor de gewenste functiemix is het tegelijkertijd ook nodig om te bekijken hoe de bestaande horeca-

gebieden aansluiten op de behoeften en ambities van de stad als geheel22. Voor deze stadsbrede ambities wordt het

voorzieningenaanbod daarom in zijn totaliteit bekeken. Het is op dit moment bijvoorbeeld niet wenselijk om op twee

of meer plekken in de stad een groot evenementencomplex als Ahoy met omliggende horeca te stimuleren, of op

een andere plek met een ‘tweede Katendrecht’ te starten. Met dien verstande dat er uiteraard ruimte moet zijn om

juist vanuit een creatieve blik op onverwachte, onontwikkelde plekken horeca te laten ‘ontstaan’.

Kwaliteitshoreca gaat ook samen met een brede maatschappelijke blik van horeca ondernemers. Zij maken

onderdeel uit van de stad en dragen bij aan een aantrekkelijke stad en buurt. De ambities in de Horecanota zijn

een gezamenlijke inzet. Het samenspel van horecaondernemers en gemeente moet de ambities van het beleid

realiseren.

Bij dat samenspel horen gezamenlijke verantwoordelijkheden. De gemeentelijke overheid bepaalt in samenspraak

met deelgemeenten, horecaondernemers en andere partners het horecabeleid en de stedelijke kaders. De horeca

wordt vanzelfsprekend ingevuld door de ondernemers zelf. In dat samenspel van verantwoordelijkheden vraagt

de gemeente Rotterdam de ondernemers en investeerders oog te hebben voor en invulling te geven aan de

toegankelijkheid van de horeca voor minder validen. Daarnaast wordt van de ondernemers verwacht dat zij geen

groepen uitsluiten: iedereen is welkom in Rotterdam.

Maatregelen ter bevordering van kwaliteitshoreca:
• accountmanagement: dienstverlening aan horecaondernemers (bijvoorbeeld wijzen op mogelijke

vestigingsplekken en/of conceptuele mogelijkheden);

• gebiedsgerichte invulling kwaliteitshoreca met horecagebiedsplannen;

• ontwikkelen buitenruimte binnenstad.
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22) In afstemming met detailhandelvisie en de uitwerking hiervan in winkelgebiedsprofielen en het evenementenbeleid met evenementenlocatieprofielen.



2.3 Ambitie: dynamisch ondernemerschap

Ruimte voor de kracht van de Rotterdamse ondernemers en creatieven stimuleert nieuwe initiatieven waardoor een
onderscheidend Rotterdams horeca-aanbod ontstaat. In Rotterdam kán het wel.

Aanpak: ruimte voor initiatieven van ondernemers
Rotterdam stimuleert de ontwikkeling van de stad naar een vitale plek voor ontmoeting, verblijf en vermaak, waarbij

de nadruk ligt op de binnenstad. Horeca speelt hierbij een belangrijke rol als ontmoetingsplek, voor het leggen van

verbindingen tussen verschillende delen van de stad (plintenstrategie) en door het geven van een gezellige en

gastvrije uitstraling aan de binnenstad. Ondernemers en creatieven spelen hier op in met nieuwe initiatieven. De

gemeente biedt ruimte voor deze initiatieven door mee te denken hoe het wel kan en onnodige regeldruk weg te

nemen. De ondernemers zijn de ambassadeurs van de stad.

Maatregelen ter bevordering van dynamisch ondernemerschap:
• één-ingangsprincipe voor ondernemers bij de gemeente;

• faciliteren van ondernemerschap bij bestaande en nieuwe ontwikkelingen;

• reduceren regeldruk en administratieve lasten;

• vergunningenstelsel op basis van activiteiten;

• beleidsinstrumenten zo ondernemersgericht mogelijk ontwikkelen.

2.4 Ambitie: horeca en leefbaarheid in balans

Horecabedrijven zijn een aanwinst voor de buurt. De buurt verlevendigt en de verantwoordelijke ondernemer houdt
rekening met de omwonenden.

Aanpak: ‘High trust, High penalty’
Rotterdam is een bruisende en aantrekkelijke stad. Horeca speelt hierin een belangrijke rol. Ondernemers krijgen

dan ook het vertrouwen van de overheid en worden zo min mogelijk geconfronteerd met controles en toezichtslasten.

Dit vertrouwen gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Ondernemers houden rekening met omwonenden en werken

met de overheid samen aan een veilig uitgaansklimaat. In gebieden waar de leefbaarheid niet op het gewenste

veiligheidsniveau is, wordt toezicht gerichter ingezet. Het negeren van wet- en regelgeving leidt tot het opleggen

van stevige maatregelen. Iedere casus wordt daarbij op zijn eigen merites beoordeeld. Van de ondernemer wordt

verwacht dat hij de orde waarborgt en zijn eigen toezicht mede organiseert.

Een aantal van de gemeentelijke beleidsinstrumenten is aan de hand van het principe High trust, High penalty

dusdanig aangepast dat balans kan worden gehouden tussen de leefbaarheid van de buurt en het zo optimaal

mogelijk faciliteren van en ruimte bieden aan ondernemers.

Maatregelen ter bevordering van de balans tussen horeca en leefbaarheid:
• minder en andersoortige controles;

• controles gerichter inzetten op basis van het geldende toezichtsmodel;

• helder handhavingsbeleid;

• gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid.
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3.1 Van idee naar concept - stimuleren kwaliteitshoreca

De gemeente heeft haar ideeën over de ontwikkeling van de horeca in de stad, maar de realisering hiervan blijft toch

vooral afhankelijk van de markt. Het is goed om daar bij stil te staan. De vraag van bezoekers bepaalt uiteindelijk het

aanbod van horeca, niet de wens van de gemeente. Wat de overheid wel kan doen, is voorwaarden scheppen voor

goede vestigingsmogelijkheden voor horeca door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en deze waar mogelijk te

stimuleren en te faciliteren. Daarbij wordt vertrouwen en ruimte gegeven.

In dit hoofdstuk staat beschreven hoe Rotterdam kwaliteitshoreca stimuleert door accountmanagement en wordt

aangegeven hoe kwaliteitshoreca gefaciliteerd kan worden in eigen panden en bij projectontwikkeling waar de

overheid bij betrokken is.

Eén-ingangsprincipe
Om horeca-initiatieven te kunnen faciliteren en daarbij een betrouwbare overheid te zijn, is geregeld op welke wijze

vraag en aanbod in de horeca beter bij elkaar komen. Ook datgene wat de ondernemer van de gemeente kan en

mag verwachten komt hierin terug. Voor de ondernemer betekent het één-ingangsprincipe dat de gemeente in

principe niet doorverwijst van ambtenaar naar ambtenaar, maar verantwoordelijkheid neemt aan de voorkant van

het proces.

Hieronder staat schematisch weergegeven bij welk loket de nieuwe of bestaande ondernemer kan aankloppen als

het gaat om het toetsen van ideeën of het stellen van een hulpvraag bij de uitwerking van nieuwe initiatieven.

Het schema heeft betrekking op het proces dat vooraf gaat aan het vergunningverleningsproces. Zodra een onder-

nemer zijn ideeën zo concreet heeft uitgewerkt dat het pand, het concept (welke activiteiten wil de ondernemer gaan

exploiteren) en een bedrijfsvoeringsplan bekend zijn, kan het vergunningverleningsproces met een intake afspraak

bij het Team Horecavergunningen van directie Veiligheid gestart worden (zie hoofdstuk 4 vergunningen).

3. Dynamisch ondernemerschap & kwaliteit

Nieuwe ondernemer

Bestaande ondernemer
Nieuw initiatief/
Nieuw pand

Bestaande ondernemer
Reeds bestaand pand

Accountmanagement

Ondernemershuis

Accountmanagers

Team Horeca
Vergunnigen

STADSMAKELAAR
fysiek aanbod inzichtelijk

GEBIEDSTEAMS
Toetsen aan:

- gebiedsprogramma/

- horecagebiedsplannen

- Bestemmingsplan (RIT,

ACOR, bebouwings-

commissie, etc)

- Team Horecavergunningen

- Omgevingsvergunning

- Projectontwikkeling/

vastgoed

- Deelgemeenten

- Andere relevante toetsings-

kaders



Nadere uitleg over het schema

Ondernemer
Indien er sprake is van een ondernemer in de startfase, die zelf nog niet werkzaam is in de horecabranche, zal

deze ondernemer veel beginnersvragen hebben en de basisprincipes van werken in de horeca uitgelegd willen

krijgen. Daarnaast kunnen reeds gevestigde ondernemers in het eigen pand veranderingen willen doorvoeren

ofwel mogelijkheden willen onderzoeken om te starten met een initiatief in een nieuw pand.

Accountmanagement
Ondernemershuis
Het Ondernemershuis (cluster Stadsontwikkeling) richt zich in eerste instantie op de bevordering van kansrijk

ondernemerschap binnen Rotterdam. Zij voorziet starters, gevestigde ondernemers en groeiers van de gewenste

basis vestigingsinformatie en fungeert als vraagbaak voor ondernemers. Naast het fysieke loket van het

Ondernemershuis kunnen ondernemers ook gebruik maken van het gemeentelijke telefoonnummer 14010 en

mijn loket op Rotterdam.nl.

Accountmanagers
Bij het cluster Stadsontwikkeling, directie Ruimtelijk Economische Ontwikkeling, is een aantal accountmanagers

werkzaam die een belangrijke taak hebben in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Iedere accountmanager

is verantwoordelijk voor een sector. Eén van die sectoren is detailhandel en horeca. De accountmanager fungeert

als verbinder tussen strategisch belangrijke bedrijven (keyaccounts) in de stad en de gemeentelijke overheid.

Het ondernemershuis en de accountmanagers vormen het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Zij zetten

vragen van bedrijven binnen het concern uit en schakelen specialismen in bij ingewikkelde vraagstukken. De

accountmanagers monitoren indien nodig het opvolgings- en afhandelingsproces bij de overheid (zie tevens

Actieprogramma).

Vanuit het accountmanagement kunnen de hieronder genoemde specialisten worden ingeschakeld:

A. Stadsmakelaar
Het is mogelijk de website23 te raadplegen voor het aanbod van onroerende zaken van de gemeente Rotterdam.

Momenteel is reeds een gedeelte van het gemeentelijke aanbod digitaal beschikbaar. Via internet is deze digitale

omgeving ook te raadplegen door de ondernemers zelf. De stadsmakelaar kan ondernemers tevens verder in contact

brengen met de aanbieders (zie Actieprogramma).

B. Gebiedsteams
Er zijn in Rotterdam vier gebiedsteams (Centrum, Noordoost, Zuid en West) actief. Deze multidisciplinaire teams van

Stadsontwikkeling bestaan uit medewerkers van de afdelingen vergunningen, vastgoed, gebiedsontwikkeling, bureau

bestemmingsplannen en economie. Het team werkt daarbij nauw samen met overige clusters, de Bestuursdienst en

de deelgemeenten. Het team bepaalt de koers in een bepaald gebied op basis van onder andere de horecagebieds-

plannen en gebiedsprogramma’s (zie hoofdstuk 5 en het Actieprogramma) en geeft aan welke kaders en rand-

voorwaarden daarbij gelden. Het gebiedsteam kan voor het accountmanagement nagaan of het initiatief van een

ondernemer past binnen de gewenste ontwikkeling van een gebied en een eerste check verrichten op basis van

wet- en regelgeving, bestemmingsplan en eventuele andere adviezen van vakafdelingen.

Rol deelgemeenten
Daarnaast vervullen de deelgemeenten een belangrijke rol binnen het accountmanagement. Niet in alle gevallen

komen de ondernemers terecht bij het ondernemershuis of de accountmanager. Veelal zijn, vooral als het gaat om

bestaande ondernemers, contacten aanwezig in de wijk waarin de onderneming gevestigd is. Ook deelgemeenten

zijn in staat om in het eigen gebied vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
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3.2 Vastgoed - faciliteren kwaliteitshoreca

Gemeentelijke vastgoed professionals hebben veelvuldig te maken met horeca-initiatieven, zoals bij de totstand-

koming van grote vastgoedprojecten en door pandeigenaarschap. Hierbij heeft de gemeente door haar sturende en

regisserende rol in sommige gevallen de mogelijkheid om kwaliteitshoreca te faciliteren. De professionals doen dit

in nauwe samenspraak met het gebiedsteam, de deelgemeente en het accountmanagement. Gezamenlijk wordt

bepaald welke horeca voor een gebied kwaliteitsbevorderend is. Maar ook of er ondernemers zijn die hieraan vol-

doen en zich zouden willen vestigen in het gebied. Niet in alle gevallen zal echter een kwaliteitsmatch mogelijk zijn.

Pandeigenaarschap: verpachten/verhuur/verkoop
Daar waar de gemeente panden in eigendom heeft, kan zij eisen stellen aan de kwaliteit van horeca die in deze pan-

den wordt gevestigd. Op dit moment heeft de gemeente ongeveer 50 horecapanden in eigendom. Concernafspraak

is dat al het commercieel vastgoed in beginsel verkocht gaat worden. Dit gaat echter geleidelijk en is niet direct voor

alle panden aan de orde.

Verpachten/verhuren
De gemeente zet, indien deze panden vrijkomen en niet worden verkocht, actief in op ondernemers die zich aan-

dienen met goede ideeën passend in het gebied waar het pand gevestigd is (zie hoofdstuk 5). Hiervoor wordt

afstemming gezocht met het betreffende gebiedsteam, accountmanagement en de deelgemeente.

Daarnaast kan de bestemming van de overige panden in het bezit van de gemeente worden gewijzigd, zodat ook in

deze panden de mogelijkheid bestaat om kwaliteitshoreca te vestigen. Tevens is het mogelijk horeca tijdelijk toe te

staan in leegstaand vastgoed. De bestemming op dit pand hoeft niet per definitie horeca te zijn. Er is een speciale,

tijdelijke horecavergunning ontwikkeld, die erop is gericht om gedurende een half jaar onder bijzondere voorwaarden

horeca toe te staan (zie hoofdstuk 4).

Verkoop
Bij verkoop wordt, voor zover mogelijk, nagestreefd dat de inrichting verkocht wordt aan goede exploitanten24.

Daarnaast moet bij de beslissing om eventueel te verkopen goed bekeken worden of vastgoed in eigendom nog

kan bijdragen aan de hervorming van een gebied. Ook hier is afstemming met het betreffende gebiedsteam,

accountmanagement en de deelgemeente vereist.

Projectontwikkeling vastgoed
Aangezien de gemeente fors moet bezuinigen, zal zij de komende jaren in beginsel niet meer intensief vanuit eigen

projectontwikkeling gebieden herontwikkelen. Indien consortia (verenigingen van onder andere grote bouwbedrijven,

banken en verzekeringsmaatschappijen) of andere partners een gebiedsontwikkeling uitwerken kan de gemeente

aan deze partijen voorwaarden meegeven waar de horeca in deze plannen aan dient te voldoen. Zo kan bijvoorbeeld

gevraagd worden bij de plannen tevens een kwaliteitsplan horeca aan te leveren of kan meegegeven worden welke

activiteiten uit het vergunningstelsel wel of niet zullen worden toegestaan. Tevens kunnen voorwaarden gesteld

worden aan de contracten met de uiteindelijke huurders, wederom in afstemming met het betreffende gebiedsteam

en de deelgemeente.
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24) Bij verkoop wordt het pand eerst aangeboden aan de zittende huurder.
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Rotterdam geeft ruimte aan ondernemers om horeca in brede zin in de stad te laten floreren. Dit gebeurt door

vergunningvrij exploiteren toe te staan, waardoor bestaande ondernemingen meer activiteiten met elkaar kunnen

combineren en nieuwe concepten zich kunnen aandienen. Niet alleen is het toegestaan om inpandig (een deel van)

de inrichting als horeca te exploiteren, tevens mogen de ondernemers tegen de gevel een kleine zitplaats creëren

mits een obstakelvrije ruimte van 1.80 meter gewaarborgd blijft.

Wettelijk gezien is een aantal eisen en randvoorwaarden gesteld aan horeca-inrichtingen. Om dit te kunnen regelen,

kent Rotterdam de exploitatievergunning. In de praktijk blijkt dat horecaondernemers in hun inrichting vaak meerdere

activiteiten aanbieden en zich niet willen beperken tot één concept. Denk bijvoorbeeld aan een restaurant dat na

etenstijd de stoelen opzij schuift en een DJ programmeert. In het verleden is door het slechts vergunnen van één

exploitatievorm, bijvoorbeeld die van “restaurant”, zonder goede omschrijving wat daaronder verstaan wordt,

onduidelijkheid ontstaan over de toegestane activiteiten in de horeca-inrichting.

Dit is veranderd door de activiteiten zelf te vergunnen en te clusteren in modules en af te stappen van de vergunning

voor één exploitatievorm. Een vergunning, gebaseerd op activiteiten die daadwerkelijk plaatsvinden, doet meer recht

aan de situatie binnen een inrichting en biedt de ondernemer de mogelijkheid om een breed programma aan te

bieden en daarmee ruimer in te spelen op ontwikkelingen in de markt.

In dit hoofdstuk wordt eerst het nieuwe vergunningstelsel op hoofdlijnen toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op

instrumenten die ingezet (kunnen) worden en wordt afgesloten met het proces van vergunningverlening. Hier is op

hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt hoe de contacten tussen ondernemer en de gemeente verlopen vanaf het moment

van aanvraag tot de daadwerkelijke vergunningverlening.

4.1 Vergunningstelsel

Vergunningvrij exploiteren
Rotterdam biedt een groot aantal bedrijven, waarbij horeca ondergeschikt is aan de primaire detailhandelfunctie en

bedrijven waarbij het exploiteren van horeca een minimale weerslag heeft op de omgeving, de mogelijkheid om

vergunningvrije horeca te exploiteren. Dit betreft bijvoorbeeld het koffiehoekje in de supermarkt, de bakkerij waar

ook een gebakje gegeten kan worden en het restaurant in ouderenhuisvesting. Er geldt slechts een klein aantal

voorwaarden, zie onder punt 1. Vergunningvrij betekent dat geen vergunning hoeft te worden aangevraagd en

derhalve ook geen leges verschuldigd zijn.

4 Vergunningen

Lastenverlichting:
Met één vergunning is meer mogelijk! De administratieve lasten zijn ingeperkt door een slimmere invulling van het
horecavergunningenloket.

Lastenverlichting:
Faciliterende horeca in bijvoorbeeld ouderenhuisvesting en bedrijfskantines is vrijgesteld van de exploitatie-
vergunningplicht.



De exploitatie van de volgende inrichtingen kan zonder vergunning plaatsvinden:

1. inrichtingen die

a. geopend zijn tussen 07.00 en 22.00 uur;

b. geen (zwak of sterk) alcoholische drank schenken;

c. geen versterkt geluid ten gehore brengen (zie onder kopje ‘Vergunningstelsel, module Geluid en Entertainment’);

d. geen vergunningplichtig terras exploiteren (wel toegestaan is het exploiteren van een gevelzitplaats, zie

paragraaf 5.2);

e. geen speelautomaten hebben.

2. bedrijfskantines, voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik zijn;

3. inrichtingen in musea, crematoria, begraafplaatsen en rouwcentra voor zover deze worden gebruikt als

ondersteuning van de bedrijfsvoering;

4. inrichtingen in ziekenhuizen, ouderenhuisvesting en verpleegtehuizen, voor zover deze uitsluitend gericht zijn

op de bewoners/patiënten en hun bezoekers;

5. horeca in tuincentra en congrescentra voor zover deze worden gebruikt als ondersteuning van de bedrijfsvoering

en uitsluitend gericht zijn op hun bezoekers.

Uitzondering op de vergunningvrije exploitatie:
De deelgemeenten geven in de horecagebiedsplannen (zie hoofdstuk 5) aan waar vergunningvrije horeca niet is

gewenst gezien nadelige gevolgen voor de openbare orde en het woon- en leefklimaat. De burgemeester wijst

vervolgens de gebieden aan waarin vergunningvrije exploitatie niet is toegestaan omdat dit juridisch vereist is.

Het exploiteren van een vergunningvrije horeca-inrichting is gedurende 12 maanden niet toegestaan indien met

betrekking tot de locatie:

• sprake is van weigering van een exploitatievergunning;

• een bestuurlijke maatregel is opgelegd;

• sprake is van een intrekking, weigering en/of buitenbehandelingstelling op grond van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB).

Exploitatievergunning
Voor alle overige inrichtingen, waar horeca de primaire bedrijfsfunctie betreft, is een exploitatievergunning vereist.

Het vergunningstelsel is eenvoudig opgebouwd. Het proces wordt gedigitaliseerd, waardoor het zeer eenvoudig

wordt om precies datgene aan te vragen wat voor een gewenst concept nodig is (zie Actieprogramma).

De horeca exploitatievergunning wordt afgegeven voor de inpandige m² alsmede voor de eventuele m² terras en

heeft een looptijd van 5 jaar. Een horeca-exploitatievergunning kan worden verleend aan personen vanaf 18 jaar.

Voor de beoordeling van de aanvraag van de exploitatievergunning geldt dat het bestemmingsplan van de betref-

fende locatie leidend is. Of een vergunning wordt toegewezen, hangt daarnaast onder andere af van afwegingen die

ten aanzien van het beleid worden gemaakt. Er wordt gekeken naar de horecagebiedsplannen (zie hoofdstuk 5) en

de ontwikkelrichting, die in de beschrijving van de wijk/buurt/straat waar de horeca-inrichting in is gelegen, staat

weergegeven. Deze worden afgewogen tegen de door de ondernemer aangevraagde horeca-activiteiten. Daarnaast

wordt beoordeeld of het pand bouwtechnisch en geluidstechnisch geschikt is voor de door de ondernemer aange-

vraagde activiteiten. Of een pand (en terras) geschikt is voor een bepaald (versterkt) geluidsniveau, wordt bepaald

aan de hand van een akoestisch rapport. Zie het proces van vergunningverlening (paragraaf 4.3) voor de volledige

weergave van beoordelingscriteria.
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Drank- en Horecawetvergunning
Indien de ondernemer voornemens is zwak- en/of sterk alcoholische drank te schenken, is een Drank- en Horeca-

wetvergunning vereist. De Drank- en Horecawetvergunning is een aparte vergunning en wordt als bijlage bij de

exploitatievergunning gevoegd25.

Vergunningstelsel
In het vergunningstelsel staat vermeld welke keuzemogelijkheden de ondernemer heeft ten aanzien van de

vergunningaanvraag.

Onderverdeling activiteiten, modules en exploitatiecategorieën
De activiteiten die kunnen worden aangevraagd, zijn geclusterd in verschillende modules. Deze modules geven

duidelijk weer welke activiteiten binnen de module gekozen kunnen worden. De activiteiten zijn in een aantal

gevallen wettelijk ingegeven, zoals het wel of geen maaltijd serveren.

Voor alle inrichtingen in Rotterdam, zoals coffeeshops, seksinrichtingen en speelautomatenhallen, is het horeca-

beleid het ‘moederbeleid’. Het horecavergunningstelsel vormt de basis voor de vergunningstelsels van al deze

andere inrichtingen. Voor deze inrichtingen geldt dat zij, naast horecamodules, ook beleidspecifieke modules kennen

(zie Actieprogramma). Gezien de specifieke kenmerken die verschillende soorten inrichtingen door onder andere

wet- en regelgeving met zich mee brengen, zijn niet alle combinaties van activiteiten mogelijk.

De ondernemer van een horeca-inrichting vraagt uit de horecamodules activiteiten aan. De combinatie van gekozen

activiteiten binnen de verschillende modules maakt vervolgens de exploitatiecategorie, waar de inrichting onder valt,

inzichtelijk.

Indien een exploitant gedurende de exploitatieperiode een activiteit wil toevoegen, dan kan een nieuwe vergunning-

aanvraag worden ingediend, de zogeheten aanvraag tot uitbreiding. Wanneer een bepaalde activiteit niet meer wordt

uitgevoerd dan wordt dit door de ondernemer gemeld bij Team Horecavergunningen.
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Lastenverlichting:
De toegestane openingstijden zijn gewoon opgenomen in de exploitatievergunning, er worden geen aparte
vergunningen meer verleend (zoals de zogenaamde nacht- en ochtendontheffingen).

25) Hiermee voldoet Rotterdam aan het landelijke formulier behorende bij de Drank- en Horecawet.



Modules Horeca
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Module Eten
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn:
1. het verstrekken van geringe voedingsmiddelen tegen betaling aan derden;
2. het verstrekken van maaltijden tegen betaling aan derden.

De keuze tussen geringe voedingsmiddelen en maaltijden biedt inzicht in de exploitatie van de inrichting. Daar-
naast wordt op grond van bepaalde activiteiten, waaronder het verstrekken van maaltijden, die in een horeca-
inrichting plaatsvinden, bepaald of er sprake is van een hoog- of laagdrempelige inrichting in het kader van de
Wet op de Kansspelen.

Module Drinken
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn:
3. het verstrekken van alcoholvrije drank;
4. het verstrekken van alcoholhoudende drank (zwak);
5. het verstrekken van alcoholhoudende drank (sterk).

Bij de keuze uit deze module geeft de ondernemer aan of sprake is van het verstrekken van alcoholhoudende of
alcoholvrije drank. Bij alcoholhoudende drank wordt aangegeven of zwak alcoholisch en/of sterk alcoholische
drank wordt geschonken.

Module Openingstijden
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn:
6. 07.00 uur en sluitingstijd 22.00 uur;
7. 07.00 uur en sluitingstijd 23.00 uur;
8. 07.00 uur en sluitingstijd 01.00 uur op zondag t/m donderdag en op vrijdag t/m zaterdag tot 02.00 uur;
9. vanaf 04.00 uur tot 07.00 uur geopend;
10. vrije openings- en sluitingstijden, 24 uur geopend.

Activiteit 9 kan alleen worden aangevraagd door inrichtingen die openingstijden activiteit 8 hebben. Activiteit 10
kan alleen worden aangevraagd door inrichtingen die in aanmerking komen voor activiteit 8. Aan activiteit 10
worden extra eisen gesteld, zoals het opstellen van een exploitatieplan en het organiseren van camerabewaking.

Module Terras
11. het exploiteren van een gevelzitplaats;
12. het exploiteren van een terras.

Het exploiteren van een gevelzitplaats
In veel gevallen is het mogelijk om bij de horeca-inrichting een gevelzitplaats te exploiteren. Dit is vergunningsvrij
(zie paragraaf 4.2). Op de stoep moet een obstakelvrije ruimte gewaarborgd blijven (1.80 meter).

Het exploiteren van een terras
In veel gevallen is het mogelijk om bij de horeca-inrichting een terras te exploiteren. Op de stoep moet een
obstakelvrije ruimte gewaarborgd blijven (1.80 meter).
Terrassen mogen worden geëxploiteerd conform de openingstijden zoals opgenomen in de exploitatievergunning.
Met dien verstande dat een terras maximaal geëxploiteerd mag worden conform de openingstijden activiteit 8.
Beperking van terrastijden is mogelijk op grond van horecagebiedsplannen en op aanwijzing van de burgemeester.
Bij het gebruik van een muziekinstallatie op het terras of het spelen van (versterkte) live muziek dient deze
module gecombineerd te worden met activiteit 14 uit de Module Geluid en Entertainment.
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Module Geluid en Entertainment
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn:
13. het ten gehore brengen van achtergrondmuziek;
14. het bieden van entertainment;
15. het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten.

Het ten gehore brengen van achtergrondmuziek
Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: ‘een muziekgeluidsniveau waarbij bezoekers zonder stemverheffing
met elkaar kunnen spreken’.

Het bieden van entertainment
Hieronder wordt verstaan al het geluid, meer dan het ten gehore brengen van achtergrondmuziek. Dit betekent het
bieden van mechanisch versterkte (live) muziek (waaronder muziekinstallaties en DJ’s), karaoke, het organiseren
van feesten/bruiloften/partijen.

Het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten
Hieronder vallen inrichtingen die grootschalige feesten geven van circa 2500 bezoekers of meer.
Het zijn bedrijven die faciliterend van aard zijn. Dit betekent dat de exploitatie in eigen beheer is, maar de
festiviteiten veelal door externe organisatoren worden georganiseerd. De activiteiten die in de inrichting plaats-
vinden, hebben voornamelijk een bovenregionaal, nationaal dan wel internationaal karakter.
Onder deze activiteiten vallen onder andere beurzen, congressen, vergaderingen en het bieden van entertainment
voor groot publiek (grote feesten). Voorbeelden van inrichtingen die hier onder vallen, zijn onder andere Ahoy en
Maassilo.
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Puntentelling activiteiten & modules
Aan de mogelijke activiteiten worden punten gekoppeld. De punten van de uiteindelijk vergunde activiteiten worden

bij elkaar opgeteld waardoor een bepaald exploitatieprofiel wordt bepaald (categorie A, B, C, D en D+).

Per module kunnen meerdere activiteiten worden aangevraagd. In de puntentelling wordt de activiteit met het

hoogste aantal punten uit de betreffende module meegenomen, de andere punten niet.

Module eten Punten
1. verstrekken van geringe voedingsmiddelen 0
2. verstrekken van maaltijden 15

Module drinken
3. verstrekken van alcoholvrije drank 0
4. verstrekken van zwak alcoholhoudende drank 5
5. verstrekken van sterk alcoholhoudende drank 15

Module openingstijden
6. 07.00 uur en sluitingstijd 22.00 uur 0
7. 07.00 uur en sluitingstijd 23.00 uur 1
8. 07.00 uur en sluitingstijd 01.00 uur zondag t/m donderdag en 02.00 uur vrijdag t/m zaterdag 5
9. 04.00 uur tot 07.00 uur 5
10. vrije openings- en sluitingstijden, 24 uur geopend 12

Module terras
11. exploiteren van een gevelzitplaats 0
12. exploiteren van een terras 1

Module geluid en entertainment
13. ten gehore brengen van achtergrondmuziek 0
14. bieden van entertainment 50
15. beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten 50

Exploitatiecategorieën
Na optelling van de punten uit de vijf verschillende modules blijkt binnen welke exploitatiecategorie de horeca-

inrichting valt. Hierna kan de ondernemer opmaken of deze exploitatiecategorie gewenst is in het gebied waar de

ondernemer zich wil vestigen (zie hoofdstuk 5) en kan vanuit het proces van vergunning-verlening bezien worden of

het pand aan de eisen voldoet en de wijze van exploiteren voldoet aan het beleid (zie paragraaf 4.3).

Opgemerkt wordt dat het in voorkomende gevallen ook mogelijk is om te sturen op een gewenste mix aan activiteiten

in plaats van op een exploitatiecategorie, bijvoorbeeld horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit het verstrekken van

maaltijden (activiteit 2) die van 07.00 uur tot 23.00 uur geopend zijn (activiteit 7). Dit kan in de horecagebiedsplannen

worden opgenomen.

Wat wordt benadrukt, is dat de exploitatiecategorieën niet per definitie oplopend in openbare orde en veiligheids-

risico’s zijn naarmate A of D wordt gescoord. In een bepaald gebied kan een categorie B-exploitatie bijvoorbeeld

voor meer overlast zorgen dan een categorie D exploitatie die net om de hoek zit in een buurt zonder omwonenden.

Het toezichtsmodel kijkt derhalve te allen tijde naar de individuele horeca-inrichtingen.
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Door bovenstaande puntentelling te hanteren, ontstaat de volgende exploitatiecategorie-indeling26:

Exploitatie categorie Punten
A 1 tot 5
B 5 tot 15
C 15 tot 50
D/D+ 50 of meer

Categorie A
Inrichtingen:
• die een terras exploiteren:
• en/of geopend zijn tot 23.00 uur.

Categorie B
Inrichtingen:
• die zwak alcoholhoudende dranken schenken;
• en/of één van de volgende openingstijden hanteren:
- 07.00 uur en sluitingstijd 01.00 uur zondag t/m donderdag en tot 02.00 uur vrijdag t/m zaterdag;
- vanaf 04.00 uur tot 07.00 uur geopend (in combinatie met bovenstaande).

Categorie C
Inrichtingen:
• die (zwak en) sterk alcoholhoudende drank verstrekken;
• en/of maaltijden verstrekken;
• en/of vrije openingstijden hanteren.

Categorie D
Inrichtingen:
• die entertainment aanbieden;
• en/of één of meerdere activiteiten 1 tot en met 12 mogelijk.

Categorie D+
Inrichtingen:
• die zich beschikbaar stellen voor diverse grootschalige activiteiten;
• en/of één of meerdere activiteiten 1 tot en met 12 mogelijk.

In Rotterdam is een aantal inrichtingen gevestigd, die, gelet op de grootschaligheid en de nationale en inter-
nationale allure van de activiteiten, zijn gebonden aan bepaalde voorschriften. In principe kan dan ook worden
gesproken van een zwaardere categorie inrichtingen die alleen op grootschaligheid en door het karakter van de
activiteiten verschillen met de inrichtingen, die binnen categorie D vallen. Ahoy en Maassilo zijn voorbeelden van
de D+ categorie.

Voor alle bovenstaande exploitatiecategorieën is daarnaast toegestaan:
• het verstrekken van geringe voedingsmiddelen;
• het verstrekken van alcoholvrije drank;
• openingstijden van 07.00 tot 22.00 uur;
• het ten gehore brengen van achtergrondmuziek;
• het exploiteren van een gevelzitplaats, mits een obstakelvrije ruimte van 1.80 meter gewaarborgd blijft;
• verlaatjes 12x per jaar (zie paragraaf 4.2).

26) Dit betreft geen limitatieve opsomming.



Inwerkingtreding
Het nieuwe vergunningstelsel wordt geleidelijk doorgevoerd. Alleen ondernemers die in aanmerking komen voor een

nieuwe vergunning bij overnames, bij nieuwe vestiging en bij vernieuwingen of wijziging van exploitatievorm oftewel

activiteiten van geldende vergunning gaan over op de nieuwe wijze van vergunnen.

Dit betekent dat gezien de looptijd van de exploitatievergunning alle horecaondernemingen over 5 jaar in ieder geval

werken volgens dit stelsel (zie Actieprogramma).

4.2 Instrumenten

Voorlopige horecavergunning
Een ondernemer kan een voorlopige vergunning aanvragen indien een horeca-inrichting wordt overgenomen en

binnen dezelfde (of lichtere) exploitatiecategorie gaat worden geëxploiteerd, mits dit in overeenstemming is met het

geldende horecagebiedsplan (zie hoofdstuk 5). Tevens kan een voorlopige vergunning worden aangevraagd indien

de bestaande vergunning niet tijdig vernieuwd is.

Een voorlopige vergunning wordt niet verstrekt:
• bij overlastklachten van de huidige horeca-inrichting;
• indien jegens de aanvrager of de horeca-inrichting een bestuurlijke maatregel van kracht is dan wel dat een
voornemen tot het nemen van een bestuurlijke maatregel bestaat;
• indien over de bestaande exploitatie bestuurlijke procedures (waaronder een BIBOB-procedure op bestaande
exploitatie en/of aanvrager dan wel beheerder) lopen.

De aanvraag voor een voorlopige vergunning wordt gelijktijdig met de aanvraag voor een reguliere exploitatie-

vergunning ingediend27. De voorlopige vergunning heeft een afhandelingstermijn van vijf werkdagen. Er wordt een

‘quick scan’ uitgevoerd naar de wijze waarop de inrichting tot nu toe heeft gefunctioneerd (de omgevingsgerelateerde

aspecten) en naar de nieuwe exploitanten en beheerders die de aanvraag doen (de persoonsgerelateerde

aspecten). Bij besluit op de reguliere aanvraag vervalt de voorlopige vergunning van rechtswege.

In principe geldt dat de aanvraag voor een voorlopige vergunning niet kan worden aangepast door de aanvrager.

Echter indien blijkt dat op de aanvraag voor een voorlopige vergunning één beheerder staat met relevante

antecedenten, dan krijgt de aanvrager één keer de gelegenheid om de aanvraag te wijzigen (de geweigerde

beheerder wordt verwijderd van de aanvraag). De regels voor reguliere exploitatievergunningen gelden ook voor

de voorlopige vergunning (zie hoofdstuk 7).

Kortlopende horecavergunning en evenementenvergunning
In Rotterdam staat op dit moment een flink aantal panden leeg. Er bestaat behoefte aan het (tijdelijk) in gebruik

nemen van een aantal van deze leegstaande panden voor horeca28. Daarnaast zijn verschillende nieuwe horeca-

formules in opkomst zoals ‘footloose’ en ‘pop-up’ horeca. Dit zijn horecabedrijven die op wisselende locaties

opereren.

De reguliere exploitatievergunning biedt onvoldoende mogelijkheden om snel en flexibel te kunnen verlenen. Er zijn

twee mogelijkheden om dit te ondervangen, door het afgeven van een evementenvergunning of met behulp van een

kortlopende exploitatievergunning.
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27) Het verkrijgen van een voorlopige vergunning biedt geen rechten op een definitieve exploitatievergunning.
28) Marktinventarisatie Dienst Kunst en Cultuur d.d. 27 maart 2012.



Incidentele inpandige festiviteiten – Evenementenvergunning
Voor incidentele activiteiten is het mogelijk om een evenementenvergunning aan te vragen. Indien de ondernemer

tevens alcohol wil schenken, moet een ontheffing van de Drank- en Horecawet worden aangevraagd. Die ontheffing

op basis van artikel 35 Drank- en Horecawet, geeft toestemming voor het schenken van alcohol gedurende

maximaal 12 aaneengesloten dagen. Met een evenementenvergunning is het mogelijk om per pand maximaal tien

evenementen per jaar te organiseren van maximaal 12 dagen aaneengesloten. Deze ’tien-keer’ regeling geldt per

pand en niet per aanvrager.

Tijdelijke (structurele) inpandige festiviteiten – Kortlopende exploitatievergunning
Niet in alle gevallen biedt een evenementenvergunning uitkomst. Indien bijvoorbeeld binnen een relatief korte

periode meer dan 10 evenementenvergunningen worden aangevraagd voor één pand kan geen evenementen-

vergunning meer worden afgegeven. Ook is het in veel gevallen gewenst om meer dan 12 dagen aangesloten te

mogen exploiteren. De kortlopende exploitatievergunning, die geldt voor maximaal 6 maanden, biedt hier een

oplossing voor. In verband met het wettelijke kader van de Wet Milieubeheer is 6 maanden het maximum. Uiteraard

is afgifte voor minder dan 6 maanden mogelijk.

De kortlopende exploitatievergunning kan voor alle exploitatiecategorieën worden aangevraagd. Aan deze

vergunning zijn lagere leges verbonden dan aan de reguliere exploitatievergunningen. Voor deze vergunning geldt

dezelfde wet- en regelgeving als voor de reguliere exploitatievergunning (zie hoofdstuk 7).

De volgende eisen en voorwaarden gelden voor een kortlopende exploitatievergunning:
• de vergunning kan alleen worden aangevraagd voor leegstaande panden29;
• indien vereist, dienen maatregelen te worden getroffen om de brandveiligheid te waarborgen. In de vergunning-
voorschriften worden, voor zover mogelijk, structurele aanpassingen aan het pand beperkt. Het uitgangspunt is
om gelijkwaardige, tijdelijke voorschriften op te nemen in de vergunning om de brandveiligheid te waarborgen;
• indien noodzakelijk wordt een geluids- en geurparagraaf met maatwerkvoorschriften opgenomen in de
vergunning;
• een ondernemer kan per pand in een jaar maximaal 1 aanvraag voor een kortlopende exploitatievergunning
indienen;
• per pand kan jaarlijks maximaal 1 kortlopende exploitatievergunning voor de duur van maximaal 6 maanden wor-
den aangevraagd per kalenderjaar, tenzij kortlopende vergunningen zijn afgegeven voor minder dan 6 maanden;
• in het geval er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan van het pand, dan worden de mogelijkheden
geïnventariseerd om een tijdelijke horecavestiging van 6 maanden toch mogelijk te maken. Hierbij is een vereiste
dat de overige diensten (deelgemeenten, politie, DCMR en brandweer) positief op de aanvraag hebben
geadviseerd;
• indien alcohol wordt geschonken, dient een Drank- en Horecawetvergunning aangevraagd te worden. Dit wordt
meegenomen in de tijdelijke exploitatie-aanvraag;
• het pand moet voldoen aan de eisen van bestaande bouw die voortvloeien uit het Bouwbesluit. Het is de verant-
woordelijkheid van de aanvrager van de vergunning om dit te controleren. Mochten aanpassingen noodzakelijk zijn
om aan de eisen te voldoen dan zoekt de aanvrager naar een gelijkwaardige oplossing, die ter beoordeling wordt
voorgelegd aan de bouwinspecteur van het Cluster Stadsontwikkeling. Indien een gelijkwaardige oplossing niet
mogelijk is en meer structurele aanpassingen een vereiste zijn, dient een bouwvergunning te worden aangevraagd
en dat kan de aanvraagprocedure vertragen;
• een kraskaart voor verlaatjes wordt op een kortlopende vergunning niet toegekend.
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29) Pand waarvan bekend is dat het binnen afzienbare tijd gesloopt of verbouwd wordt waardoor het niet rendabel is om structurele aanpassingen aan het
pand te doen die in het kader van een reguliere exploitatievergunning dikwijls noodzakelijk zijn. Hieronder vallen ook leegstaande panden waarbij het niet
in de rede ligt dat op korte termijn een passende huurder gevonden wordt. Deze definitie van leegstaande panden is niet van toepassing op de
evenementenvergunning en de reguliere exploitatievergunning.



Een uitbreiding van tijdelijke horeca in leegstaande panden kan leiden tot een grotere impact op de directe

omgeving. Gelet hierop wordt een meldingsplicht ingevoerd bij bepaalde activiteiten. De exploitant dient bij de politie

van het betreffende district een maand van tevoren te melden dat één of meerdere van onderstaande activiteiten

plaatsvinden:
• het bieden van entertainment;
• het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten.

Indien de horecaondernemer toch op kortere termijn activiteiten wil laten plaatsvinden, dan moet contact

opgenomen worden met de politie van het betreffende district. Alleen als de politie positief adviseert en niet vreest

voor ongeregeldheden, kan de activiteit daadwerkelijk plaatsvinden.

Aangezien de kortlopende exploitatievergunning een aantal privileges met zich meebrengt (High trust), geldt

daartegenover dat indien zich incidenten voordoen, direct de activiteiten gestaakt moeten worden (High penalty,

zie hoofdstuk 7).

Verlaatjes
Een ‘verlaatje’ geeft de ondernemer de mogelijkheid om de horeca-inrichting langer open te houden en daarmee

bijvoorbeeld in te spelen op een evenement of festiviteit in de stad. Per kalenderjaar kunnen 12 verlaatjes worden

aangevraagd.

De gemeente kan daarnaast elk jaar een algemene ontheffing van de sluitingstijden en geluidsnormen geven

(collectief verlaatje en geluidje) voor collectieve festiviteiten. In principe gebeurt dit telkens voor Oud en Nieuw en

Koninginnenacht.

Voor een verlaatje gelden de volgende regels:

• met een verlaatje mag een inrichting tot maximaal 07.00 uur geopend zijn;

• terrassen zijn uitgesloten van de mogelijkheid om via een verlaatje langer geopend te blijven;

• ondernemers met een horeca-inrichting in de categorieën A, B, C, D en D+ kunnen een kraskaart aanvragen,
vergunningvrije inrichtingen zijn hiervan dus uitgezonderd. Horeca-inrichtingen, waarvan de exploitatietijden zijn

beperkt door een bestuurlijke maatregel, horeca-inrichtingen met een kortlopende horecavergunning en

vergunningvrije inrichtingen kunnen géén gebruik maken van de mogelijkheid van de kraskaart.

Een ondernemer kan met een kraskaart via sms of internet melden dat gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid

van een verlaatje. Daarnaast wordt het mogelijk om via een smartphone/tablet een verlaatje te melden. De kennis-

geving hiervan moet uiterlijk voor 22.00 uur op diezelfde dag worden gedaan. Een kraskaart kan worden

aangevraagd bij Team Horecavergunningen, vanaf 2013 kan dit zelfs digitaal.

Afkoelhalfuurtje
Horeca-inrichtingen met een Drank- en Horecawetvergunning en zonder 24-uurs openstelling komen in aanmerking

voor de afkoelperiode. Coffeeshops, seksinrichtingen, inrichtingen als bedoeld in artikel 1 van de Verordening

beperking drankverstrekking zijn uitgesloten van de mogelijkheid om gebruik te maken van de afkoelperiode. Tot

een half uur na de vergunde openingstijden kunnen gasten in de horeca hun drankje opdrinken en de inrichting

rustig verlaten. Bij gebruikmaking van het afkoelhalfuurtje gelden de volgende voorwaarden:

• de afkoelperiode geldt niet voor de bij de inrichting behorende terrassen;

• tijdens de afkoelperiode worden geen dranken en/of etenswaren verstrekt;

• tijdens de afkoelperiode wordt geen muziek ten gehore gebracht;

• tijdens de afkoelperiode wordt de verlichting ontstoken;

• tijdens de afkoelperiode worden geen nieuwe bezoekers in de inrichting toegelaten.
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Gevelzitplaatsen horeca
Zowel bij vergunningplichtige horeca-inrichtingen als foodgerelateerde vergunningvrije inrichtingen is het onder

beperkte voorwaarden toegestaan om zitplaatsen aan de gevel te plaatsen.

Gevelzitplaatsen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:

• de uitstalling van de zitplaatsen reikt niet verder dan de breedte van de gevel (aan de voorzijde) van de inrichting;

• op de stoep (breedte van de gevel van de inrichting) dient een obstakelvrije ruimte gewaarborgd te blijven

(1.80 meter);

• de uitstalling van de zitplaatsen beslaat maximaal een ‘diepte’ van 1 meter, gerekend vanaf de gevel van de

inrichting;

• de uitstalling wordt conform winkeltijden na 22.00 niet meer gebruikt.

Horeca-inrichtingen met Drank- en Horecawetvergunning die een gevelzitplaats neerzetten, mogen hier tevens

alcohol schenken. Een groter terras wordt alleen via een reguliere exploitatievergunning vergund.

Feestzalen
Feestzalen in Rotterdam richten zich voornamelijk op feesten en partijen van stichtingen, verenigingen, party-

organisatoren en particulieren. Zalen- en partycentra zijn horeca-inrichtingen, die commercieel worden

geëxploiteerd, met een capaciteit van maximaal 2000 bezoekers. Deze inrichtingen vallen onder de categorie D.

In feestzalen vinden doorgaans zeer uiteenlopende activiteiten plaats. Zo kunnen religieuze feesten gehouden wor-

den (overdag) waarbij geen alcohol wordt gedronken. Ofwel worden er huwelijksfeesten gevierd met grote families

waarbij eten wordt geserveerd en alcohol wordt geschonken. Daarnaast kunnen voorgeprogrammeerde commerciële

feesten worden gehouden (bijvoorbeeld met kaartverkoop).

Exploitanten van feestzalenlocaties dienen, om deze verscheidene activiteiten in goede banen te kunnen leiden,

een exploitatieplan op te stellen (zie paragraaf 4.3). Inzet van beveiligingsmedewerkers maakt hiervan verplicht

onderdeel uit. De exploitant heeft de mogelijkheid in het exploitatieplan onderscheid te maken tussen commerciële

en niet-commerciële activiteiten en de inzet van benodigde beveiligingsmedewerkers hierop af te stemmen. Tijdens

festiviteiten die overdag plaatsvinden en waarbij geen alcohol wordt genuttigd, is inzet van beveiligingsmedewerkers

geen vereiste. Ook dit dient opgenomen te worden in het exploitatieplan.

Vestiging van feestzalen
Vanwege de omvang van het aantal bezoekers en de druk die daardoor op het woon- en leefklimaat wordt gelegd,

worden hoge vestigingseisen gesteld aan feestzalen. Doordat een deel van de activiteiten echter niet commercieel

is, en daar weinig winst uit te genereren valt, is vestiging op een A-locatie voor een feestzaal veelal geen haalbare

kaart. Daarnaast is het van belang dat de locatie goed bereikbaar is met de auto en het openbaar vervoer en over

voldoende parkeergelegenheid beschikt. Het vinden van een geschikte locatie is derhalve geen sinecure. Om

tegemoet te komen aan de vraag naar meer feestzalenlocaties streeft Stadsontwikkeling met Stadshavens

Rotterdam naar een passend aanbod op B-locaties.
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Lastenverlichting:
Gevelzitplaatsen zijn toegestaan voor alle horeca-inrichtingen en vrijgesteld van de vergunningplicht.
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Partyschepen
Gezien de ligging aan de Maas is Rotterdam een populaire locatie voor zogenaamde party-schepen. Dergelijke

schepen hebben primair de functie om te varen en meren slechts aan om bezoekers op- en/of uit te laten te laten

stappen. Partyschepen die varen zijn op basis van de Drank- en Horecawet niet verplicht om over een Drank- en

Horecawetvergunning te beschikken. In Rotterdam zijn alleen de partyschepen vergunningplichtig die aan wal

vastliggen, niet uitvaren en in gebruik zijn als horeca-inrichting.

Paracommerciële instellingen (o.a. sportkantines)
Kantines zijn over het algemeen in het beheer van (sport)verenigingen of stichtingen. Het betreft dus een andere

exploitatievorm dan het reguliere horecabedrijf waarvoor ook de term ‘paracommerciële instelling’ wordt gebruikt.

Dergelijke locaties zijn vergunningplichtig: ze dienen te beschikken over een exploitatievergunning en over een

Drank- en Horecawetvergunning indien alcohol wordt geschonken. Deze kantines in beheer van (sport)verenigingen

of stichtingen richten zich op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levens-

beschouwelijke of godsdienstige aard en zijn in tegenstelling tot de reguliere horeca beperkt in hun bedrijfsvoering.

Deze instellingen zijn door hun bedrijfsvorm en vestigingsplaats gebonden aan de statuten die ten grondslag liggen

aan de oprichting. Het betreft dus een andere exploitatievorm dan het reguliere horecabedrijf waarvoor ook de term

‘paracommerciële instelling’ wordt gebruikt.

Op onderstaande punten verschillen de regels die gelden voor paracommerciële instellingen ten opzichte van de
regels die gelden voor reguliere horecabedrijven:
• de (horeca)activiteiten die plaatsvinden, dienen altijd ondergeschikt te zijn aan het doel van de stichting of

vereniging. Deze voorwaarde wordt aan de exploitatievergunning verbonden omdat het pand geen horeca-

bestemming heeft in het bestemmingsplan;

• er geldt geen aanwezigheidsplicht van exploitanten/ beheerders/leidinggevenden;

• alleen het verstrekken van zwak-alcoholische drank is toegestaan, indien de verordening beperking sterke drank

van toepassing is.



Er gelden geen specifieke regels ten aanzien van de openingstijden van sportkantines, zij dienen zich te houden aan

de reguliere openingstijden 07.00 uur en sluitingstijd 01.00 uur op zondag t/m donderdag en op vrijdag t/m zaterdag

sluitingstijd 02.00 uur.

Ochtendhoreca
Deze inrichtingen vervullen een ondersteunende rol ten aanzien van activiteiten buiten de geldende openingstijd

vanaf 07.00 uur en mogen vanaf 04.00 uur exploiteren. In de nachtelijke uren is het deze inrichtingen niet

toegestaan geopend te zijn.

De inrichting is gericht op één of meerdere van onderstaande functies:

• ondersteunende functie bij openbaarvervoersknooppunten;

• verzamelpunt, dan wel opstapplaats voor werknemers;

• verzamelpunt voor taxichauffeurs;

• de inrichting is gelegen in havengebieden, op industrieterreinen en langs uitvalswegen en richt zich op haven- en

fabrieksarbeiders en truckers;

• de inrichting is gelegen aan een markt en richt zich op de ondernemers van die markt;

• ontbijtservice in hotels gericht op zakenmensen.
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4.3 Proces van vergunningverlening

Voor de aanvraag van een exploitatievergunning meldt een ondernemer zich bij één loket: het horecaloket. Naast

de exploitatievergunning kunnen ondernemers hier ook terecht voor een aanvraag ten behoeve van een Drank- en

Horecawetvergunning en de Wet op de Kansspelen. Het horecaloket is ingericht bij het Team Horecavergunningen

van de directie Veiligheid. Hier krijgen ondernemers snel advies over de benodigde vergunningen en de wet- en

regelgeving die voor hen van belang is. Indien nodig worden ondernemers via dit loket doorverwezen naar de juiste

(gemeentelijke) instantie(s).

De aanvraag voor een nieuwe exploitatievergunning vindt plaats tijdens een administratieve intake bij het Team

Horecavergunningen. De exploitant hoeft hiervoor maar één aanvraagprocedure te doorlopen en één aanvraag-

formulier in te vullen. Wijzigingen op lopende exploitatievergunningen en vernieuwingen van aflopende exploitatie-

vergunningen worden zonder intake afgehandeld. Er wordt momenteel gewerkt aan digitalisering van de

vergunningaanvraag (zie Actieprogramma). Daarnaast doet de gemeente Rotterdam mee aan de landelijke pilot

Ondernemersdossier; een landelijk systeem waar ondernemers indien zij dit wensen gebruik van kunnen maken.

Zij vullen het digitale dossier met gegevens naar eigen keuze en geven, ook naar eigen keuze, autoriteiten

toegang tot de gegevens.

Leges
In de legesverordening worden de leges voor de exploitatievergunning, wijzigingen op de exploitatievergunning en de

kraskaart vastgelegd. De leges worden mede bepaald door de exploitatie categorieën (zie Actieprogramma).

Toets aanvraag
Team Horecavergunningen bewaakt de termijnen van vergunningverlening en coördineert de toetsing van de

vergunningaanvraag. Een aanvraag wordt getoetst door verschillende gemeentelijke diensten, deelgemeenten,

politie, DCMR en brandweer.

Een aanvraag van een exploitatievergunning wordt ten behoeve van de bescherming van de openbare orde en

veiligheid en de invloed op het woon- en leefklimaat getoetst aan:

• moraliteit van betrokken exploitanten en beheerders, oftewel levensgedrag (op basis van onder andere BIBOB-

beleid);

• bestemmingsplan;

• geldend (horeca)beleid;

• brand- en bouwkundige veiligheid;

• milieueisen (geluid);

• kwaliteitseisen terrassen;

• Drank- en Horecawet;

• Wet op de Kansspelen;

• APV Rotterdam;

• openbare orde, veiligheid en overlast.
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De ketenpartners
De ketenpartners hebben een belangrijke rol bij de beslissing op de aanvraag:

• de deelgemeente speelt bij beslissing op de aanvraag een cruciale rol. Enerzijds vanuit de rol die zij hebben

bij de vestigingsvoorwaarden, mede gebaseerd op de bestaande bestemmingsplannen en de tweejaarlijkse

horeca-gebiedsplannen (zie hoofdstuk 5). Anderzijds vanwege de centrale positie binnen een wijk en het zicht

op klachtenregistraties in het kader van openbare orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat;

• de politie heeft de verantwoordelijkheid onderzoek te verrichten naar de moraliteit en het levensgedrag van

betrokken exploitanten en beheerders en hierna advies te geven op de vergunningaanvraag. Advies van politie

heeft eveneens betrekking op openbare orde en veiligheid ter plaatse;

• Stadsontwikkeling is adviespartner op de terreinen beleid en uitvoering. Daarnaast geeft Stadsontwikkeling

advies op de aanvraag exploitatievergunning inzake bestemmingen, bouwkundige veiligheid en inrichtingseisen;

• DCMR beoordeelt de geluidsproductie als onderdeel van de aanvraag van de exploitatievergunning;

• Gemeentewerken toetst de ingebruikname van de openbare grond ten aanzien van obstakels en het onder de

grond aanwezige leiding- en kabelwerk;

• Kenniscentrum BIBOB gemeente Rotterdam bepaalt of een BIBOB-toets gewenst is;

• de brandweer toetst op brandveiligheid van de horeca-inrichting30.

Een aanvraag is compleet als de aanvrager alle vereiste gegevens en documenten overlegt die voor een beslissing

op de aanvraag relevant zijn. Indien de aanvrager niet alle vereiste gegevens kan overleggen, wordt de aanvraag

niet in behandeling genomen.

Beoordeling geluidsproductie door DCMR
Nieuw bij de aanvraag van een exploitatievergunning is dat de verplichte melding van geluid en overige milieu-

aspecten niet langer losstaande processen zijn. De beoordeling door DCMR van de geluidsproductie maakt

onderdeel uit van de vergunningaanvraag. Het opnemen van de melding in het kader van het ‘Besluit algemene

regels inrichtingen milieubeheer’ (hierna: Activiteitenbesluit) draagt bij aan tijdige duidelijkheid over de toegestane

geluidsproductie bij de exploitatie van de horeca-inrichting.

Indien een ondernemer één van de hieronder opgesomde activiteiten aanvraagt, is een akoestisch onderzoek en

rapport noodzakelijk voor de beslissing op de vergunningaanvraag:

• het bieden van entertainment;

• het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten.

Bij de wens om entertainment te bieden dan wel grootschalige activiteiten te houden, is in alle gevallen een akoes-

tisch onderzoek noodzakelijk. Dit geldt niet als op andere manieren kan worden aangetoond (bijvoorbeeld met een

reeds bestaand akoestisch rapport) dat het betreffende pand een bepaalde mate van geluidproductie kan herbergen.

Naast de gevallen waarin een ondernemer vanwege bestaande akoestische rapporten niet zelf de geschiktheid van

het pand hoeft aan te tonen, kunnen er uiteraard omgevingsfactoren zijn die de verplichting om een dergelijk rapport

aan te leveren onevenredig zwaar maken. Indien een onderneming bijvoorbeeld is gevestigd in een dunbevolkt

gebied waar het risico op geluidsoverlast minimaal of afwezig is, hoeft geen rapport aangeleverd te worden ondanks

dat er mechanisch versterkte (live) muziek ten gehore wordt gebracht. Of een rapport moet worden ingediend, wordt

door Team Horecavergunningen (in afstemming met de adviserende partners) beoordeeld op grond van aanwezig-

heid van nabij gelegen geluidgevoelige objecten.
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30) De brandveiligheidstoets vindt plaats na indienen van de gebruiksmelding bij de gemeente via het omgevingsloket.



Digitale aanvraag ‘wijziging beheerder’
In een horeca-inrichting dient te allen tijde een exploitant of beheerder aanwezig te zijn om de dagelijkse leiding aan

het personeel en bezoekers te geven. De horeca heeft echter te maken met snelle personeelswisselingen, wat het

lastig maakt om een actueel overzicht van beheerders op de vergunning te hebben. Rotterdam maakt het daarom

mogelijk om nieuwe beheerders digitaal te melden, zodat zij meteen in de horecaonderneming aan het werk kunnen

en niet hoeven te wachten totdat een aanvraag helemaal is behandeld (zie Actieprogramma). De toets op

moraliteit vindt nog wel plaats, maar dan achteraf.

De ondernemer kan de digitale aanvraag ‘wijziging beheerder’ via de website www.rotterdam.nl indienen en de

verschuldigde leges betalen. De ondernemer ontvangt direct een bevestiging van de aanvraag en kan hiermee de

beheerder meteen laten werken in zijn horecaonderneming. De ondernemer krijgt binnen de gestelde termijn van

8 weken schriftelijk bevestiging van de ‘wijziging beheerder’. Dit geldt zowel voor de verlening als de weigering van

beheerders. Het structureel trachten bij te schrijven van beheerders die de moraliteitstoets niet doorstaan, kan

gevolgen hebben voor de exploitatievergunning (zie paragraaf 7.2) Het digitaal melden van wijziging beheerders is

niet mogelijk met een voorlopige exploitatievergunning.

Exploitatieplan
Een exploitatieplan geeft inzicht in de wijze waarop een exploitant de inrichting exploiteert. Uit het exploitatieplan

komt naar voren welke maatregelen de exploitant treft ter voorkoming van wanordelijkheden en overlast. Het

exploitatieplan maakt deel uit van de vergunningvoorschriften van de inrichting.

Het indienen van een exploitatieplan is een vereiste als:

• Een bestuurlijke maatregel is opgelegd met de eis een exploitatieplan aan te leveren
In dit geval heeft de exploitatie van de inrichting in het verleden een nadelige invloed gehad op openbare orde en het

woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting. Om te beoordelen of na afloop van de bestuurlijke maatregel

de exploitant de inrichting kan blijven exploiteren, is het vereist een exploitatieplan aan te leveren. Op deze manier

kan worden bekeken welke maatregelen de exploitant neemt om ongewenste situaties in de toekomst te voorkomen.

• Een aanvraag activiteit 10 vrije openingstijden wordt gedaan
Deze inrichtingen hebben toestemming om 24 uur geopend te zijn. Mede om te zorgen voor een gevarieerd aanbod

in de horeca is het aan de exploitant om te bepalen wanneer hij zijn inrichting sluit (als hij sluit). Aangezien de

exploitatie van een inrichting in de nachtelijke uren meer druk op de omgeving met zich meebrengt, worden er

extra eisen gesteld.

• Een feestzaal wordt geëxploiteerd (zie paragraaf 4.2)
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Lastenverlichting:
Vanwege het verloop van personeel binnen de horecabranche kunnen nieuwe beheerders digitaal worden gemeld
en meteen aan de slag.
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Minimale vereisten exploitatieplan:

Openbare orde / aantasting woon- en leefklimaat
• Welke maatregelen worden getroffen om aantasting van de openbare orde en het woon- en leefklimaat te

voorkomen. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan toezicht in en om de inrichting, parkeerbegeleiding,

wijze van instructie van personeel;

• op welke wijze wordt wapenbezit, drugshandel, drugsgebruik, heling, etcetera in de inrichting voorkomen;

• welke maatregelen worden getroffen als toch overtredingen/strafbare feiten/incidenten in de inrichting plaats-

vinden;

• indien één van de activiteiten uit de module geluid en entertainment gekozen is, moet een akoestisch rapport

worden overlegd.

Inrichtingseisen en bouwkundige aspecten
• Bescheiden waarin de inrichtings- en bouwkundige aspecten van de exploitatie zijn beschreven.

Deurbeleid
• Voor deelnemers aan het convenant Deurbeleid en de ondernemers die van plan zijn conform het convenant

Deurbeleid te werken, maakt deurbeleid deel uit van het exploitatieplan;

• de huisregels van de inrichting worden opgenomen.

Beveiliging en bewaking
• Indien portiers in de inrichting werkzaam zijn, een plan waarin de inzet van particuliere beveiligers (inzettijden,

aantal, taakomschrijving) staat;

• in de Rotterdamse feestzalen/partycentra is beveiliging door portiers verplicht. In het exploitatieplan kan het

onderscheid gemaakt worden tussen inzet van portiers bij commerciële activiteiten en het al dan niet inzetten

van portiers bij niet-commerciële (bijvoorbeeld bruiloft- en doopfeesten) activiteiten. Indien er sprake is van

niet-commerciële activiteiten dan moet de inzet van portiers benoemd worden;

• bij 24-uurs inrichtingen: aanwezigheid camerabewaking verplicht.
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Door vestigingsvoorwaarden te stellen, kan meer gestuurd worden op welke exploitatiecategorieën (zie hoofdstuk 4)

zich in een bepaalde buurt kunnen en mogen vestigen. Deze voorwaarden maken het mogelijk om kwaliteitshoreca

te stimuleren en te faciliteren. Daarnaast wordt in het kader van (mogelijke) overlast, waar dit nodig is, de leefbaar-

heid van een gebied gewaarborgd.

Heldere uitgangspunten bieden duidelijkheid aan de ondernemer. Met het stellen van vestigingsvoorwaarden is

vooraf, bij deelgemeenten, accountmanagement en vergunningverlening, bekend welke vormen van horeca in een

bepaalde wijk zijn toegestaan. Deze voorwaarden geven de bewoners ook duidelijkheid.

In dit hoofdstuk staan in paragraaf 5.1 de uitgangspunten vermeld waarom gekozen is voor stedelijke focusgebieden

en wat deze punten inhouden. Tevens worden de basisuitgangspunten voor gebiedsgerichte vestigingsvoorwaarden

gegeven. In paragraaf 5.2 staat weergegeven wat verstaan wordt onder de vestigingsvoorwaarden en hoe deze vorm

krijgen in de deelgemeentelijke integrale gebiedsplannen.

5.1 Stedelijke visie - focusgebieden & algemene gebiedskaders

Om te kunnen komen tot gedegen vestigingsvoorwaarden in een gebied, die recht doen aan de ambities ten aanzien

van de horecafunctie van de stad Rotterdam in zijn geheel, zijn een vijftiental stedelijke focusgebieden beschreven.

De omschrijvingen van de focusgebieden geven de visie weer hoe deze gebieden zich afzonderlijk en in verhouding

tot elkaar zouden moeten ontwikkelen om recht te doen aan de bovenlokale horecafunctie die in de stad gewenst is.

Met bovenlokale horecafunctie wordt bedoeld dat het betreffende gebied ook bezoekers van buiten het gebied aan-

trekt, zelfs (inter)nationaal. Daarnaast is bij de bepaling van de focusgebieden gekeken of niet op meerdere plekken

tegelijk dezelfde horecagebiedsfunctie (bijvoorbeeld theaterwijk of designstraat) wordt gestimuleerd.

Stedelijke focusgebieden

5 Gebiedsgerichte horeca



De focusgebieden zijn bepaald op basis van de analyse van de horecabranche en het economische beleid dat van

kracht is. Hierbij is nadruk gelegd op de versnelde ontwikkeling van de binnenstad en op de verbindingen tussen de

verschillende kerngebieden. De 15 focusgebieden31 zijn op basis van de volgende criteria benoemd:

• bruisende en aantrekkelijke binnenstad;

• bovenlokale aantrekkingskracht;

• belangrijke stedelijke as of verbindingsstraat;

• veiligheidssituatie is aandachtspunt.

Bruisende en aantrekkelijke binnenstad
Rotterdam kent een aantal gebieden dat (potentieel) bijdraagt aan de levendigheid, bekendheid en stedelijke allure

van de binnenstad. Deze horecagebieden zijn een (potentieel) visitekaartje voor Rotterdam, zoals bijvoorbeeld aan

het Schouwburgplein vanwege de grote culturele instellingen. Of de populaire Witte de Withstraat met een mix van

uitgaan, cultuur, design en eten. Daarnaast ondergaat het stationsgebied van Rotterdam Centraal (‘Central District’)

een enorme transformatie wat kansen biedt voor nieuwe initiatieven.

Bovenlokale aantrekkingskracht
Naast de binnenstad heeft Rotterdam een aantal gebieden buiten het centrum, waar horeca (potentieel) een

bovenlokale aantrekkingskracht heeft en stedelijke allure brengt. Bijvoorbeeld aan Katendrecht met een verfrissende

combinatie van wonen, cultuur en theater en de Wilhelminapier met grote publiekstrekkers als het Nieuwe Luxor, de

Cruise Terminal en Hotel New York. Daarnaast biedt het horecagebied rondom het Noordplein/Zwaanshals mogelijk-

heden. Noord is in trek bij hoog opgeleide starters, creatieven en jonge gezinnen. Een aantrekkelijke horeca - kunst

& design mix in Noord vormt een extra stimulans voor deze doelgroepen om zich te vestigen in Rotterdam.

Daarnaast heeft Rotterdam buiten het centrum drie stedelijke magneten op het gebied van grootschalig uitgaan en

evenementen: Hart van Zuid (omgeving Ahoy en Zuidplein), de Maassilo en Eclipse. Deze locaties dragen bij aan

het levendige en jonge imago van de stad. Het Hart van Zuid biedt, door een grootschalige transformatie de

komende jaren, kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Buiten het stedelijke gebied ontwikkelt het strand van Hoek

van Holland zich tot bekend horeca- en uitgaansgebied. Ondernemers trekken met originele concepten een breed

publiek, vooral afkomstig uit de regio Westland. Maar ook steeds meer Rotterdammers ontdekken Hoek van Holland

als uitgaanslocatie.

Belangrijke stedelijke as of verbindingsstraat
Een aantal gebieden en verbindingswegen vraagt extra aandacht. Zij zijn onderdeel van een belangrijke stedelijke

as of een verbindende lijn tussen verschillende delen van de binnenstad. Hierbij wordt nadrukkelijk aandacht

besteed aan het gastvrij en levendiger maken van verbindingsstraten (de binnenstad als Citylounge) en wordt inge-

speeld op de plintenstrategie32 die voor het centrum is uitgewerkt. Het Central District biedt kansen om bezoekers

aan Rotterdam zich welkom te laten voelen en het station te verbinden met de bruisende binnenstad. Daarnaast

bieden het Oostplein en omgeving kansen om sterker de positie te benutten als verbindende schakel tussen de

binnenstad en Kralingen, waardoor studenten eerder op de avond naar het stadscentrum trekken.

Gebied met economisch perspectief versus huidige veiligheidssituatie
Tenslotte is een aantal gebieden aangewezen waar de huidige horeca een duidelijke veiligheidscomponent kent.

Rotterdam kent horecagebieden die vanuit economisch oogpunt veel perspectief bieden, maar waarin de veiligheids-

situatie nog niet op een gewenst niveau is. De 1e en 2e Middellandstraat en West-Kruiskade is een centrumgebied

waar de veiligheidssituatie op niveau gebracht wordt.
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31) De gebieden zijn: Stadhuisplein en omgeving, Schouwburgplein, Central District (transformatiegebied CS), Coolsingel, Meent en Rodezand,
Witte de Withstraat, Oude Haven, Nieuwe Binnenweg, Noordplein en Zwaanshals, Oostzeedijk en Oostplein, Rondje Rijnhaven, Historisch Delfshaven en
Voorhaven, Strand Hoek van Holland, 1e en 2e Middellandstraat en West-Kruiskade, Evenementenlocaties (Ahoy, Maassilo, Eclipse).

32) Nota plintenstrategie, november 2011.
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Het eerste gedeelte van de Nieuwe Binnenweg (gezien vanaf het Eendrachtsplein) is bijvoorbeeld zeer populair

omdat het een jong volwassen publiek met een eigen dynamiek aantrekt. Het tweede gedeelte van de Nieuwe

Binnenweg (vanaf de ’s-Gravendijkwal behoeft echter meer aandacht vanuit het veiligheidsperspectief: de wildgroei

van vergunningvrije horeca-inrichtingen heeft een negatief effect op het gebied. De Nieuwe Binnenweg is daarnaast

een belangrijke verbindingsstraat (zie beschrijving hierboven) in Rotterdam. Het verbindt het centrum van de stad

met het westelijk deel van Rotterdam.

Voor een beschrijving van de 15 gebieden en de redenen waarom een gebied tot focusgebied is benoemd, wordt

verwezen naar bijlage I.

Algemene Gebiedskaders
Naast de visie op bovenlokale horeca en de ontwikkelrichting hiervan, is ook in zijn algemeenheid ten aanzien van

de hoofdfunctie van gebieden gekeken wat de gewenste ontwikkelrichting is. Deze algemene gebiedskaders bieden

een richtlijn voor de specifieke invulling van de vestigingsvoorwaarden per buurt/straat/pand in de horecagebieds-

plannen (zie paragraaf 5.2).

Bij inwerkingtreding van de Horecanota gelden onderstaande gebiedskaders als toetsingskader voor de vergunning-

verlening (zie het Actieprogramma) totdat de horecagebiedsplannen zijn vastgesteld (drie maanden na inwerking-

treding van de Horecanota). De door de burgemeester vastgestelde deelgemeentelijke horecanota’s c.q. het

deelgemeentelijke horecabeleid komen bij inwerkingtreding van de Horecanota 2012-2016 te vervallen.

Woongebieden
Woongebieden zijn gebieden waar het accent ligt op de woonfunctie, alsmede op functies die complementair zijn of

inherent verbonden zijn aan het wonen van mensen. In woongebieden mag de positie van de horeca niet de over-

hand krijgen ten opzichte van de overige maatschappelijke functies. Balans en rust in de avond en nacht zijn van

essentieel belang. In woongebieden wordt behoudend met nieuwe inrichtingen omgegaan, tenzij de horeca-inrichting

bijdraagt aan het kwaliteitsniveau van de horeca in de buurt en de balans en rust in ere blijft. In woongebieden

kunnen bestaande inrichtingen beperkt uitbreiden mits dit geen gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat.
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Gemengde woongebieden
Gemengde woongebieden kenmerken zich door een mix van functies zoals wonen, werken, winkelen, cultuur en

horeca. Cool (Noord en Zuid), Stadsdriehoek en het CS-kwartier zijn voorbeelden van gemengde woongebieden.

Dagelijks maken duizenden mensen gebruik van het stadscentrum om er te werken, te winkelen of om een horeca-

gelegenheid te bezoeken. Het stadscentrum heeft een nationale en internationale aantrekkingskracht op bezoekers.

Uitbreiding van horeca is toegestaan, waarbij op straat/pandniveau beoordeeld wordt of de horeca ondersteunend is

aan de primaire functie van de betreffende straat (winkelen, cultuur, uitgaan). Er vindt monitoring plaats of de druk

van de horeca op de openbare orde en het woon- en leefklimaat niet te groot wordt.

Publieksintensieve recreatiegebieden
In publieksintensieve recreatiegebieden, zoals het Zuiderpark en het Kralingse Bos, komen mensen voor

ontspanning in de vrije tijd. De horeca in deze gebieden sluit aan op buitenrecreatie en het specifieke karakter

van de recreatiegebieden. Balans tussen natuur en vertier is belangrijk. Indien er geen bewoning is in de nabije

omgeving waarbij rust verstoord kan worden, kan zich in deze gebieden horeca vestigen met entertainment.

Bedrijventerreinen/industriegebieden/havengebied
Een bedrijventerrein is een gebied dat in eerste instantie bedoeld is voor de vestiging van commerciële bedrijven.

De inrichting van het gebied is aangepast aan de wensen van aanwezige bedrijven. Industriegebieden liggen vaak

aan grote verkeersaders. Veelal richt de horeca op bedrijventerreinen zich op de zakelijke markt. Bedrijventerreinen

lenen zich daarnaast goed voor de vestiging van feestzalen. De panden zijn groot, over het algemeen makkelijk te

bereiken en er zijn veelal voldoende parkeerplekken beschikbaar. Doordat er geen omwonenden zijn, is overlast

beperkt. Nachthoreca is minder gewenst op dit soort afgelegen plekken aangezien toezicht hierdoor lastig te

bewerkstelligen is en openbare orde en veiligheid niet makkelijk te waarborgen.
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5.2 Stedelijke regie - vestigingsvoorwaarden

Vestigingsvoorwaarden
Een logische wijze om via vestigingsvoorwaarden te sturen op kwaliteit en waarborging van de leefbaarheid zijn de

Rotterdamse bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen bieden echter geen tot zeer weinig sturingsmogelijkheden

voor kwalitatieve horeca. In bestemmingsplannen staan ruime omschrijvingen van de mogelijkheden om in bepaalde

panden horeca te exploiteren. Tevens worden de plannen voor 10 jaar vastgesteld en is tussentijdse aanpassing niet

gebruikelijk. Dit alles betekent dat gerichte planvorming, het stellen van vestigingsvoorwaarden ten aanzien van be-

paalde exploitatie categorieën in bepaalde gebieden, op basis van het bestemmingsplan niet mogelijk is. Daarom

worden horecagebiedsplannen opgesteld waarin de gewenste ontwikkelrichtingen voor horeca beschreven staat.

Horecagebiedsplannen
Deelgemeenten maken integrale vierjaarlijkse gebiedsplannen. Het is daarom logisch dat het gebiedsplan voor

horeca hier onderdeel van gaat uitmaken. Dit betekent dat aan deze deelgemeentelijke integrale gebiedsplannen

een paragraaf ‘Horecagebiedsplan’ wordt toegevoegd.

In deze horecagebiedsplannen wordt per deelgemeente de horeca-ontwikkelrichting per buurt/straat/pand weer-

gegeven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de stedelijke visie op enerzijds de focusgebieden en anderzijds de

algemene gebiedskaders. Voor de ontwikkelrichtingen die gekozen worden, zijn vaste omschrijvingen gemaakt

(zie hieronder). Deelgemeenten maken deze plannen samen met de gebiedspartners. Een zeer belangrijke partner

om aansluiting bij te zoeken zijn de gebiedsteams met hun gebiedsprogramma’s.

Als in een deelgemeente een focusgebied ligt, is de beschrijving van het focusgebied het uitgangspunt (zie bijlage I).

Indien dit niet het geval is, gelden de algemene gebiedskaders. De horecagebiedsplannen ‘bedekken’ daarmee de

hele stad. Ondanks het feit dat de horecagebiedsplannen onderdeel gaan uitmaken van de integrale vierjaarlijkse

gebiedsplannen is het wel noodzakelijk dat drie maanden na inwerkingtreding van deze Horecanota de paragraaf

‘Horecagebiedsplan’ operationeel is. Directie Veiligheid legt de paragrafen ‘Horecagebiedsplan’ van alle deelge-

meenten in gezamenlijkheid voor aan het College (zie het Actieprogramma).

Doordat de algemene gebiedskaders leidend zijn en het College deze vaststelt, kan geen totale switch plaatsvinden

waardoor een buurt om de vier jaar wijzigt van streng consolideren naar ontwikkelen. Het gaat in kleine stapjes.

Dit geeft houvast voor de ondernemers en daarnaast de zekerheid voor bewoners dat gevoerd beleid niet zomaar

drastisch kan wijzigen.

Ten behoeve van een eenduidige wijze van formuleren, is een format ‘Horecagebiedsplan’ ontwikkeld (zie het

Actieprogramma). Dit format dient gevolgd te worden.

De uitgangspunten die bij de invulling van de horecagebiedsplannen gelden, zijn:

• horeca die past binnen het “DNA van een buurt” is horeca die aansluit bij de specifieke wensen, ambities, het

karakter en de doelgroep van het gebied;

• deelgemeenten stellen de horecagebiedsplannen op;

• er is met de 15 horeca-focusgebiedsbeschrijvingen stedelijk zicht op de horeca met een bovenlokale functie. Deze

gebieden sluiten aan op de behoeften en ambities van de stad als geheel. Deze focusgebiedsbeschrijvingen

maken, indien aan de orde, onderdeel uit van de horecagebiedsplannen;

• de algemene gebiedskaders zijn leidend in de horecagebiedsplannen;

• per buurt/straat/pand wordt aan de hand van de ontwikkelrichtingen beschreven welke vorm van horeca gewenst is.

Dit kunnen de exploitatie categorieën zijn en/of een beschrijving van een bepaalde gewenste mix aan activiteiten

(bijvoorbeeld horeca-inrichtingen met als hoofdactiviteit het verstrekken van maaltijden die van 07.00 uur tot 23.00

uur geopend zijn). In de horecagebiedsplannen kan ook worden aangegeven waar vergunningvrije inrichtingen zijn

gewenst;

• drie maanden na inwerkingtreding van de Horecanota worden de horecagebiedsplannen (die onderdeel gaan uit-

maken van de vierjaarlijkse integrale deelgemeentelijke gebiedsplannen) door het College vastgesteld. Vervolgens

worden de horecagebiedsplannen in de cyclus van de integrale gebiedsplannen meegenomen.
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Ontwikkelrichtingen voor een gebied
De volgende ontwikkelrichtingen kunnen aan een gebied (buurt/straat/pand) worden toegekend in de horecagebieds-

plannen:

• Ontwikkelen
Uitbreiding van het aantal horecagelegenheden, uitbreiding van het aantal m² vloeroppervlakte en uitbreiding van

het aantal (m²) terrassen is mogelijk. Alle soorten exploitatie categorieën mogen zich vestigen in het gebied (mits

voldaan wordt aan overige eisen van vergunningverlening).

• Gericht ontwikkelen
Uitbreiding van het aantal horecagelegenheden, en/of uitbreiding van het aantal m² vloeroppervlakte en/of uit-

breiding van het aantal (m²) terrassen is mogelijk ten aanzien van één of meerdere exploitatie categorieën en/of

een beschrijving van een bepaalde gewenste mix aan activiteiten (mits voldaan wordt aan de overige eisen van

vergunningverlening).

• Consolideren
Er zijn geen nieuwe horecagelegenheden toegestaan. Het aantal horeca-inrichtingen, het aantal m² vloeroppervlakte

en het aantal (m²) terrassen kan voor geen enkele exploitatie categorie verruimd worden. Tenzij eisen worden

gesteld in landelijke wetgeving waardoor ondernemers gedwongen worden aanpassingen aan het pand te maken.

• Gericht verminderen
Terugdringen van het aantal horecagelegenheden, het aantal m² vloeroppervlakte en het aantal (m²) terrassen ten

aanzien van één of meerdere exploitatie categorieën en/of een beschrijving van een bepaalde niet meer gewenste

mix aan activiteiten. Bestaande inrichtingen worden gestimuleerd zich elders te vestigen indien zij vallen onder de te

verminderen exploitatiecategorie. Overdracht van een horeca-inrichting aan een andere exploitant is mogelijk, bij

voorkeur aan een ondernemer die een exploitatie categorie gaat exploiteren die wel in het gebied toegelaten is.

• Verminderen
Terugdringen van het aantal horecagelegenheden, het aantal m² vloeroppervlakte en het aantal (m²) terrassen. Alle

exploitatie categorieën worden teruggedrongen in het gebied. Bestaande inrichtingen worden gestimuleerd zich el-

ders te vestigen. Overdracht van een horeca-inrichting aan een andere exploitant is mogelijk, maar alleen in dezelfde

exploitatie categorie en onder dezelfde voorwaarden als de huidige exploitatie. Indien in een pand met een horeca-

bestemming al geruime tijd geen horecabedrijf meer is gevestigd, wijzigt de gemeente de bestemming van het pand.
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De verantwoordelijkheid voor het goed exploiteren van een horecabedrijf ligt bij de ondernemer. Een goede onderne-

mer is een professional, kent de wet- en regelgeving en weet welke voorwaarden aan zijn exploitatie worden gesteld.

In Rotterdam krijgen horeca-exploitanten vertrouwen en ruimte om naar eigen inzicht passende horecaconcepten te

ontwikkelen (zie hoofdstuk 5).

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze het gemeentelijke toezicht op de horecasector is georganiseerd. Dit

Rotterdamse toezichtmodel geeft het vertrouwen aan de exploitant dat hij goed exploiteert. Grote waarde wordt

gehecht aan het minimaliseren van het risico dat door de horeca-exploitatie de openbare orde en veiligheid en het

woon- en leefklimaat wordt aangetast. Toezicht is dus gericht op het voorkomen dan wel beperken van wanordelijk-

heden en overlast rondom horeca-inrichtingen.

6.1 Toezichtsmodel

Vertrouwensbenadering en lastenreductie staan binnen het toezichtsmodel centraal. Dit is bepalend voor de wijze

waarop het toezichtsmodel is vormgegeven. Tevens is sprake van beperkte toezichtscapaciteit. Dit betekent dat de

beschikbare capaciteit op een juiste wijze moet worden ingezet. De ondernemer geniet in het model het vertrouwen

dat hij voldoet aan de vergunningvoorwaarden die vooraf zijn gesteld. De ondernemer die de regels goed naleeft,

wordt minder gecontroleerd. Daar staat tegenover dat ondernemers die het niet nauw nemen met de regels meer

toezicht verdienen.

Het toezicht is ingericht naar drie verschillende niveaus: basis-, middel- en aandachtsniveau. Binnen welk niveau een

onderneming valt, wordt bepaald aan de hand van een uitgebreide risico-analyse (zie paragraaf 6.2).

De wijze waarop dit toezichtsmodel is vormgegeven en de wijze waarop het wordt uitgevoerd, maakt digitalisering

van het model noodzakelijk. Het is van belang dat de verschillende toezichthoudende partijen toegang hebben tot

de toezichtsinformatie van zichzelf en van anderen. Digitalisering van het systeem is meegenomen in het toezicht

implementatietraject (zie Actieprogramma).

6 Toezicht

Basisniveau - standaard voor elke onderneming

Wat: Preventief toezicht
Toezicht op de gestelde vergunningvoorschriften bij exploitatievergunning en de Drank- en Horecawetvergun-
ning en een enkele overlastmelding. Dit vindt standaard plaats. Dit type toezicht ziet toe op het naleven van de
kwaliteitscriteria, waarbij de professionaliteit van de ondernemer voorop staat. De frequentie van deze vorm van
toezicht is laag.

Hoe: Toezicht op afstand
Hierbij kan gedacht worden aan:
• eenmaal per vergunningperiode (5 jaar) een controle
• voorschriftenkaart
• controlekaart
• meervoudig kijken door niet OOV-toezichthouders
• signaalgestuurd: burger en bezoeker als toezichthouder
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Middelniveau

Wat: Preventief- en repressief toezicht ten behoeve van beheersbaarheid woon- en leefklimaat
Gelet op de problematiek van de openbare orde en veiligheid in het gebied, de zwaarte van de vergunde
activiteiten of de slechte ervaringen met een ondernemer is een andere wijze van toezicht vereist. Naast
preventief toezicht op de vergunningverlening staat het beheersbaar houden van het woon- en leefklimaat
centraal. De frequentie van toezicht is gemiddeld. De uitwisseling van informatie vindt plaats op basis van
signalen en geconstateerde overtredingen, veelal overlastgerelateerde meldingen of lichte incidenten.

Hoe: Steekproefsgewijs toezicht & signaaltoezicht
Hierbij kan gedacht worden aan:
• steekproefsgewijze controles met een integraal team van maximaal drie toezichthouders
• meldingen partners, signalen burgers en bedrijven

Aandachtsniveau

Wat: Repressief toezicht ten behoeve van het beheersbaar houden en/of herstellen van de openbare
orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat
Door signalen van buurtbewoners en/of eerder geconstateerde overtredingen of incidenten wordt bij deze
groep frequent toezicht gehouden. De informatie-uitwisseling vindt standaard plaats.

Hoe: Toezichtsoverleg
Hierbij kan gedacht worden aan:
• digitaal overleg
• toezichtsoverleg

Middelniveau
Bij het middelniveau geldt dat toezicht steekproefsgewijs wordt uitgevoerd of op basis van signalen. Van belang is

dat alle signalen van de toezichtpartners digitaal beschikbaar komen. Integrale teams van maximaal drie toezicht-

houders houden frequent per toezichtperiode fysiek bij de inrichting toezicht door multidisciplinair te kijken naar de

naleving op de kernbepalingen (zie paragraaf 6.2).

Basisniveau
Toezicht binnen het basisniveau is toezicht op afstand. Deze vorm van toezicht gaat uit van een basisvertrouwen in

de professionaliteit van de exploitant. De exploitant realiseert een aanzienlijke verlichting van de eigen lasten én van

die voor de toezichthouders door mee te werken aan toezicht op afstand.

Een ondernemer doet dit bijvoorbeeld door het invullen van een voorschriftenkaart. Dit is een checklist waarop

expliciet en gebruiksvriendelijk staat aangegeven aan welke eisen moet zijn voldaan. Dit bevordert het naleefgedrag

omdat een ondernemer precies weet wat van hem/haar wordt verwacht. Een controlekaart is een checklist die de

ondernemer ontvangt met daarop de onderdelen waarop een inrichting wordt gecontroleerd. Ondernemers die de

checklist tijdig en volledig retourneren, worden slechts steekproefsgewijs fysiek gecontroleerd. Ondernemers die niet

reageren of onvolledig of onjuist ingevulde lijsten retourneren, krijgen een bezoek. Het effect op het woon- en leef-

klimaat kan mede worden bepaald door de signalen en klachten die burgers of bezoekers van de inrichting door-

geven. Indien over een inrichting meerdere signalen en klachten binnenkomen, rechtvaardigt dat een (extra) fysieke

controle. De uitwerking van de middelen die nodig zijn om toezicht op afstand te kunnen organiseren, zoals de ont-

wikkeling van een voorschriftenkaart en een controlekaart, wordt meegenomen in het toezicht implementatietraject.

Aandachtsniveau
Als toezicht op aandachtsniveau nodig is, hebben zich al incidenten voorgedaan en geven buurtbewoners het

signaal af dat zij overlast ervaren of misstanden constateren. Binnen dit toezichtsniveau wordt frequent (digitaal)
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Stedelijke regie
Directie Veiligheid treedt op als regisseur ten aanzien van toezicht op de horeca. Het toezichtmodel vraagt om

bepaling per horeca-inrichting in welk toezichtsniveau de inrichting valt. Vervolgens dienen de resultaten daarvan

ook bijgehouden te worden en toezichtacties gepland en gecoördineerd. Daarmee is directie Veiligheid nadrukkelijk

niet verantwoordelijk voor de inzet, capaciteit en systeemverwerking van de toezichthoudende partijen. Wel gaat het

concreet om het opzetten van een goede samenwerking, het mogelijk maken van digitale informatie uitwisseling,

het opzetten van een goed systeem van risico-inschatting en de uitwerking van middelen om bijvoorbeeld toezicht op

afstand mogelijk te maken (voorschriftenkaart en controlekaart) door directie Veiligheid. Hierbij is de samenwerking

met de deelgemeenten tevens belangrijk. Deelgemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om het goed

organiseren van toezicht in de wijk.

6.2 Risico-inschatting

Per exploitatie wordt ingeschat in hoeverre deze exploitatie een risico vormt voor de aantasting van de openbare

orde en veiligheid en het woon- en leefklimaat. Hieronder worden de uitgangspunten toegelicht. De implementatie

van het toezichtsmodel en de uitwerking van de risico-inschatting per exploitatie vindt na inwerkingtreding van de

Horecanota plaats (zie Actieprogramma).

De risico-inschatting is gebaseerd op de volgende elementen, die zich in een bepaalde mate tot elkaar verhouden:

• exploitatiecategorie;

• het gebied waar de inrichting zich bevindt;

• kernbepalingen.

Exploitatiecategorie
Het vergunningstelsel (zie hoofdstuk 4) biedt de mogelijkheid om uit diverse modules activiteiten te exploiteren. Op

basis van het gehanteerde puntensysteem bepalen de aangevraagde activiteiten binnen welke exploitatiecategorie

een onderneming valt. De exploitatiecategorie heeft geen risico-inschatting in zich. In beginsel begint iedere onder-

nemer op het basisniveau toezicht. Wel kan de exploitatie categorie vragen om een bepaalde vorm van toezicht

(bijvoorbeeld toezicht in de nachtelijke uren bij een 24-uurs openstelling).

Gebied
Onderdeel van de risico-inschatting is de bepaling welk gebied steviger toezicht nodig heeft en welk gebied minder.

Hier speelt bijvoorbeeld mee of een inrichting in een horecaconcentratiegebied, een woonwijk of op een industrie-

terrein ligt. De horecagebiedsplannen (zie hoofdstuk 5 en het Actieprogramma) bieden hier inzicht in.

Kernbepalingen
Een kernbepaling is een verplichting van een horeca-inrichting om de aantasting van de openbare orde en veiligheid

en het woon- en leefklimaat te minimaliseren. Door het benoemen van kernbepalingen zijn de belangrijkste risico’s in

kaart gebracht die in Rotterdam een aantrekkelijk uitgaansklimaat en prettig woon- en leefklimaat in gevaar kunnen

brengen.

Lastenverlichting:
Toezicht wordt gericht ingezet. Uitgangspunt is dat een onderneming met een lage risico-inschatting binnen een
lager toezichtsniveau valt dan een onderneming met een hoge risico-inschatting.

overlegd op basis van een toezichtsplan dat door de toezichthoudende instanties tezamen is opgesteld. Het

overleg is de basis om vervolgstappen in te zetten. Op dit niveau is de digitale beschikbaarheid van het

toezichtsplan vereist.



De volgende kernbepalingen staan centraal voor het toezichtsmodel:

• plaatsvinden van openbare ordeverstoring/incident;

• aanwezigheid van/handel in drugs;

• afwezigheid van een exploitant of beheerder;

• veroorzaken van geluidsoverlast;

• doorschenken van alcohol aan dronken bezoekers;

• schenken aan minderjarigen;

• illegale beveiliging/werknemers in dienst;

• aanwezigheid bezoekers voor of na openingstijden;

• niet hebben van de benodigde vergunningen;

• geen goede gegevens aangeleverd ten behoeve van vergunningverlening;

• geen vergunningen in horeca-inrichting aanwezig;

• slecht gedrag van de ondernemer (komt afspraken niet na).

Inschatting van het risico per horeca-inrichting op aantasting openbare orde en woon- en leefklimaat
Bij de bepaling van het risico op aantasting van de openbare orde en veiligheid, het woon- en leefklimaat en de

volksgezondheid wordt gekeken naar de kans op de overtreding van een kernbepaling en het effect en de uitstraling

hiervan: risico = kans x effect.

Een horeca-inrichting wordt altijd op alle kernwaarden geïndiceerd. De optelling van deze punten bepaalt hoe hoog

de inrichting in het toezichtmodel komt te staan. Indien vervolgens een bepaalde periode de kernbepalingen goed

nageleefd worden (bijvoorbeeld 6 maanden) kan het toezicht weer afnemen.

Voorbeeld:
De kans dat categorie D exploitatie “X” in de ABC-straat (horecaconcentratiegebied) bezoekers na sluitingstijd

binnen heeft, wordt vrij laag geschat (1 punt op schaal van 5). Dit komt omdat er op uitgaansavonden in een

horecaconcentratiegebied doorgaans sprake is van fors toezicht.

Het effect van de uitstraling op de nabije omgeving als “X” nog open is na sluitingstijd, wordt iets hoger geschat

(bijvoorbeeld 2 punten op schaal van 5) aangezien bewoners dit ervaren als het niet nakomen van afspraken. Maar

het is niet gezegd dat er, doordat de exploitant zich niet houdt aan de sluitingstijden, overlast wordt veroorzaakt.

Berekening wordt 1x2=2 en dus gezien als laag risico, waar in het toezichtsmodel geen prioriteit aan hoeft te

worden gegeven.
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6.3 Toezichthoudende taken

Toezicht op de verschillende niveaus
Door de vorming van de Nationale Politie en de ontwikkelingen bij Stadstoezicht is tot op heden onduidelijk hoe de

toezichttaken verdeeld gaan worden tussen politie en Stadstoezicht. De uitwerking welke toezichtlasten verwacht

worden en welke toezichthouder op welk niveau belast wordt met het houden van toezicht, maakt derhalve onderdeel

uit van het Actieprogramma.

Totdat duidelijk is hoe toezicht wordt verdeeld, blijft de politie als belangrijkste toezichthouder verantwoordelijk voor

het horecatoezicht. Met als belangrijke voorwaarde dat in ieder geval voor het einde van 2012 een duidelijke verde-

ling is gemaakt. Vanuit Stadstoezicht kunnen 4 fte BOA’s die nu toezicht op terrassen houden, op horecatoezicht

worden ingezet. Dit vergt echter investering in een goede overdracht vanuit de politie en eventuele training of

opleiding.

Overige toezichthoudende taken Horeca
Liaisonfunctie toezichthoudende partij
De toezichthouder is de proces- en informatieschakel tussen de toezichthoudende partij en het bevoegd gezag. Zij

vertegenwoordigt de toezichthoudende partij in het bestuurlijke handhavingsproces. Werkzaamheden die daarbij

horen, zijn:

• uitzetten van toezichtcontroles bij de toezichtteams op de inrichtingen;

• aanleveren van de bestuurlijke rapportages aan burgemeester/directie Veiligheid;

• aanwezig zijn bij zienswijzengesprekken;

• controle op de naleving van besluiten.

Aanvullende taken liaisonfunctie politie
De politie heeft naast bovenstaande liaisonfunctie ook nog taken ten behoeve van de informatiepositie van de

burgemeester en korpschef en een aantal bijzondere bevoegdheden:

• houden van kennismakingsgesprekken met nieuwe exploitanten samen met deelgemeenten;

• uitvoeren van de check op moraliteitseisen/antecedenten van de exploitant/beheerder(s);

• adviseren over nieuwe/gewijzigde exploitatie van inrichtingen namens de politie aan het

Team Horecavergunningen;

• aanspreekpunt/intermediair bij spoedsluitingen;

• uitreiken van een bestuurlijke waarschuwing namens de burgemeester;

• uitreiken en effectueren van besluiten van de burgemeester.

Toezicht DCMR milieudienst Rijnmond (DCMR)
Het onderzoeken van klachten betreffende overlast van muziekgeluid door horeca en het uitvoeren van geluid-

metingen is een verantwoordelijkheid van de DCMR. Het gaat hierbij om zowel eerste metingen als vervolgmetingen

overdag en ’s nachts. Tevens ligt de strafrechtelijke afhandeling van de overtredingen van de Wet Milieubeheer bij de

DCMR. Het centrale punt waar informatie en klachten binnenkomen, is de meldkamer van de DCMR. In de opvolging

van klachten wordt nadrukkelijk samengewerkt met (de meldkamer van) de politie.

Het toezicht van de DCMR spitst zich vooral toe op horeca-inrichtingen waarbij een structureel klachtenpatroon van

geluidsoverlast bestaat. Hierop richten zich de geluidsmetingen tijdens meetavonden en meetnachten. Indien nood-

zakelijk ter bescherming van de openbare orde en veiligheid biedt de politie assistentie. Ook speelt de politie een

belangrijke rol bij het optreden tegen acute geluidsoverlast.
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DCMR werkt regionaal. De inzet van de toezichtinstrumenten in het kader van geluidsoverlast is voor Rotterdam als

volgt gereguleerd:

• preventieve controle: het tijdens meetavonden en meetnachten controleren van horeca-inrichtingen zonder dat
daarover op dat moment klachten zijn ingediend. Of vermoedens zijn van een overtreding;

• repressieve controle: het op ad-hoc basis controleren van bedrijven op de naleving van de geluidsnormen naar
aanleiding van een preventieve controle en voorvallen (klachten, incidenten, bedrijfsmeldingen, tips). Deze

controles hebben tot doel om bij het vermoeden of de wetenschap van een overtreding van milieuwetgeving de

naleving af te dwingen;

• inventariserende controle: gebieden worden ‘gescand’ op wijzigingen in de bedrijfsvestigingen en activiteiten. Het
doel van deze controles is het actualiseren van het bedrijvenbestand. Bevindingen tijdens een inventariserende

controle kunnen aanleiding geven voor het uitvoeren van een nader te bepalen vorm van preventieve of repressieve

controle op de naleving van de milieuregels.

Om toezicht op overschrijding van de geluidsnormen consistent en eenduidig te laten verlopen, heeft de DCMR

het ‘Draaiboek handhaving horeca’ opgesteld. In dit draaiboek wordt de werkwijze met betrekking tot het toezicht bij

geluidsoverlast van horeca-inrichtingen beschreven. Uit toezicht kunnen handhavingstappen voortvloeien. Deze

stappen zijn afhankelijk van de mate van overschrijding van de geluidsnorm. Ten aanzien van geluidsoverlast kan

zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gehandhaafd worden. Wanneer de geluidsnormen uit het ‘Activiteiten-

besluit’ worden overschreden, kan sprake zijn van overlast en daarmee aantasting van het woon- en leefklimaat. De

bestuursrechtelijke handhaving ziet toe op het ongedaan maken van geluidsoverlast. (zie hoofdstuk 7 Handhaving).

Het overschrijden van de geluidsnormen uit het ‘Activiteitenbesluit’ is tevens een strafbare gedraging op basis van de

Wet op de economische delicten. Hierop zijn strafrechtelijke maatregelen mogelijk. DCMR voert deze strafrechtelijke

handhaving uit:

• per 1 mei 2012 kan de directeur van DCMR een bestuurlijke strafbeschikking opleggen aan diegene die de geluids-

normen uit het ‘Activiteitenbesluit’ overschrijdt. De hoogte van deze ‘boete’ hangt af van de hoogte van de gemeten

overschrijding;

• buitengewoon opsporingsambtenaren van DCMR kunnen een proces-verbaal opmaken en indienen bij de Officier

van Justitie, welke de strafmaat bepaalt.

DCMR waardeert geconstateerde overtredingen aan de hand van zijn sanctiestrategie. Overtredingen zijn in een

sanctiematrix gepositioneerd aan de hand van de ernst van de gedraging en het gedrag van de overtreder. De

positionering in de sanctiematrix is bepalend voor zowel de bestuursrechtelijke als strafrechtelijke reactie.

Toezicht fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid, de veiligheid voor zover deze afhankelijk is van fysieke factoren die aanleiding

kunnen geven tot het ontstaan van branden en ongevallen, wordt ook toezicht gehouden op horeca-inrichtingen.

Dit toezicht wordt uitgevoerd door de afdeling Toezicht Gebouwen van het Cluster Stadsontwikkeling, DCMR

Milieudienst Rijnmond en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer).

Om toezichtlasten voor de horeca-inrichtingen in te perken, wordt in het toezicht implementatietraject (zie Actie-

programma) toezicht nader uitgewerkt hoe toezichthoudende partijen meervoudig (voor elkaar) kunnen kijken.

Op die manier kunnen zij elkaar signalen doorgeven op het moment dat ongeregeldheden worden geconstateerd.

Horecare
Dit betreft de inzet van politietoezicht op het Stadhuisplein en omgeving. De wijkpolitie Centrum houdt hier samen

met andere partners toezicht tijdens uitgaansavonden en –nachten. Hierbij wordt niet gecontroleerd op de naleving

van de vergunningvoorschriften. Het toezicht is bedoeld om uitgaanspubliek in toom te houden en om uitgaans-

geweld door alcoholmisbruik te voorkomen. Indien nodig wordt (hard) ingegrepen.
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Horecare is meer gericht op symptoombestrijding dan op het oplossen van het achterliggende probleem, te weten

het hoge alcoholgebruik en -misbruik op jonge leeftijd door het thuis of in de buitenruimte indrinken en de alcohol-

inname in horeca-inrichtingen. Het ‘Programma Drugs en Alcohol’ beschrijft een aantal aanpakken waarmee

alcoholgebruik en -misbruik ingedamd kan worden. Een aantal van deze aanpakken heeft ook betrekking op

horeca-inrichtingen (zie paragraaf 1.2).

Drank- en Horecawet
Met de komst van de gewijzigde (nieuwe) Drank- en Horecawet (vermoedelijk per 1 januari 2013) krijgt de

burgemeester bevoegdheden om gemeentelijke toezichthouders aan te wijzen. De nieuwe Drank- en Horecawet richt

zich op horeca-inrichtingen, maar ook op paracommerciële instellingen, evenementen, supermarkten en slijterijen.

Het toezicht op horeca-inrichtingen wordt met ingang van de nieuwe wet met een aantal taken uitgebreid. Zoals het

toezicht op doorschenken aan dronken bezoekers en het toezicht op schenken van alcohol aan minderjarigen.

Deze toezichtstaak is nog niet georganiseerd en wordt meegenomen in de berekening van de toezichtslasten en de

bepaling welke partij dit toezicht gaat uitvoeren (zie paragraaf 6.1 en Actieprogramma).

Beleid ten aanzien van paracommerciële instellingen, evenementen, supermarkten en slijterijen wordt nog opgesteld

en maakt geen onderdeel uit van de Horecanota. Ook hier dient een toezichtsmodel, toezichtslastenberekening en

bepaling welke partij het toezicht gaat uitvoeren, aan te worden toegevoegd.
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Het handhavingsmodel sluit aan bij de horecavisie, vergunningverlening en het toezichtsmodel en heeft de volgende

doelen:

• bij een geconstateerde overtreding of incident door een horecabedrijf volgt een passende maatregel. De maatregel

sluit qua zwaarte zo goed mogelijk aan bij de ernst van de overtreding of het incident;

• de horecaondernemer duidelijkheid verschaffen welke maatregel kan volgen;

• de handhavingstrajecten van verschillende instanties zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.

Uitgangspunten hierbij zijn en blijven het terugdringen en voorkomen van aantasting van de openbare orde en

veiligheid en het woon- en leefklimaat. Daarnaast wordt gehandhaafd ten behoeve van het voorkomen van

gezondheidsschade en het weren en terugdringen van criminaliteit in de horecabranche.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij beschikt over een

scala aan bestuurlijke middelen om de openbare orde en veiligheid te beschermen. Voor wat horeca betreft kan hij

de exploitatievergunning schorsen of intrekken. Maar hij kan ook beperkingen of voorschriften opleggen. Tenslotte

kan hij eveneens bevelen om het pand, waarin het horecabedrijf is gevestigd, te sluiten.

7.1 Handhavingsmodel

Uitgangspunten
High trust, High penalty
De vertrouwensbenadering komt ook terug in het handhavingsmodel. Afhankelijk van de ernst van het incident of de

overtreding en de rol van de horecaondernemer hierbij, wordt bekeken hoe toekomstige onregelmatigheden in en

rondom het bedrijf kunnen worden voorkomen. De horecaondernemer krijgt de gelegenheid aan te tonen dat hij kan

zorgen voor een deugdelijke exploitatie van de inrichting. Bijvoorbeeld door een gedegen exploitatieplan op te stel-

len. Indien naar het oordeel van de burgemeester wel een maatregel getroffen moet worden, zal deze maatregel zo

veel mogelijk ruimte laten aan de ondernemer om aan te tonen dat zijn exploitatie zonder openbare orde problemen

kan worden voortgezet. Uitgaan van vertrouwen brengt een grote eigen verantwoordelijkheid voor ondernemers met

zich mee. Een goede bedrijfsvoering is daarbij een eerste vereiste.

Proportionaliteit en subsidiariteit
Een bestuursrechtelijke handhavingsmaatregel moet aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoen. Dit

houdt in dat de maatregel niet verder mag strekken dan noodzakelijk en dat bij de keuze uit verschillende bevoegd-

heden geen zwaardere bevoegdheid wordt gebruikt dan de concrete situatie vereist. De feiten en omstandigheden

van de situatie spelen dan ook een rol bij de beoordeling of een maatregel nodig is, en zo ja, welke maatregel. De

proportionaliteit en subsidiariteit zijn in het handhavingsarrangement ingebouwd. De burgemeester toetst elke zaak

op zijn merites, aan de hand van dit handhavingsarrangement.

7 Handhaving

Lastenverlichting:
Het handhavingsarrangement biedt meer maatwerk en differentiatie en verschillende handhavingstrajecten zijn in
elkaar gevlochten.

Lastenverlichting:
Kortere handhavingstrajecten en maatregelen sluiten aan bij de aard van de overtreding.



Openbare orde
Handhaving heeft tot doel het voorkomen van (verdere) aantasting van de openbare orde en veiligheid en het

woon- en leefklimaat. Maar ook het herstel van de openbare orde als deze is geschaad. Ook overtredingen van de

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam (APV), bijvoorbeeld de ongeoorloofde afwezigheid van een exploitant

of beheerder, worden met dat doel afgedaan.

De burgemeester weegt in zijn besluitvorming over een bestuurlijke maatregel het belang van de ondernemer en

derden af tegen dat van de openbare orde. De openbare orde weegt daarbij zwaar en prevaleert boven de belangen

van derden. Een horecaondernemer heeft in die zin een zogenoemde 'risicoaansprakelijkheid'. Bij incidenten kijkt de

burgemeester ook naar de handelswijze van de ondernemer voor, tijdens en na het incident. Hoe heeft de onderne-

mer gehandeld? Wat heeft de ondernemer gedaan om het incident te voorkomen? Wat is de geschiedenis van de

betreffende inrichting? Op basis van deze overwegingen kan de burgemeester besluiten dat er geen aanleiding is

om een maatregel te treffen of dat een waarschuwing voldoende is. De openbare orde en veiligheid zijn altijd

leidend. Het kan dus zijn dat de ondernemer heeft gedaan wat hij kon, maar dat toch een maatregel getroffen moet

worden om de openbare orde en veiligheid in en rond de inrichting te herstellen.

Bevoegdheden
Afwijkingsbevoegdheid
De burgemeester heeft bij zijn besluitvorming over te treffen maatregelen een inherente afwijkingsbevoegdheid. De

stappen in het handhavingskader gelden daarbij als uitgangspunt. Als de feiten en omstandigheden hiertoe aanlei-

ding geven, kan de burgemeester afwijken van deze uitgangspunten. Zo kan worden besloten om een stap over te

slaan en niet eerst te waarschuwen, terwijl dit wel in het stappenplan is opgenomen, maar meteen tot een maatregel

over te gaan. Bij een dergelijk besluit wordt dit expliciet gemotiveerd. Een voorbeeld hiervan is het aantreffen van

vuurwapens in een horecabedrijf achter de bar of in de keuken. Waar het stappenplan aangeeft dat normaliter eerst

wordt gewaarschuwd, kan de burgemeester besluiten dat hij hier een sluiting noodzakelijk vindt.

Meerdere maatregelen/’stapeling’
Het kan zijn dat op bepaalde feiten en omstandigheden meerdere bestuurlijke maatregelen of verschillende hand-

havingsstappen van toepassing zijn. In dat geval wordt de zwaarste bestuurlijke maatregel opgelegd. Bijvoorbeeld bij

ernstige overlast door een horecabedrijf dat stelselmatig de sluitingstijden overtreedt. Voor overlast geldt in principe

een strenger handhavingsregime dan voor het overtreden van sluitingstijden. De maatregel die geldt bij overlast,

gaat dan vóór op de maatregel voor het overtreden van de sluitingstijden.

Feit blijft dat meerdere maatregelen kunnen worden getroffen. Bijvoorbeeld de sluiting van een horecapand vanwege

drugshandel en eveneens intrekking van de exploitatievergunning omdat het vertrouwen in de horecaondernemer is

weggevallen. Opeenstapeling van bestuurlijke maatregelen is in het bestuursrecht toegestaan. Het gaat dan wel

telkens om verschillende maatregelen (sluiting en intrekking van de vergunning bijvoorbeeld).

Stapeling van sluitingstermijnen gebeurt niet. Indien een horecabedrijf overlast veroorzaakt en geen exploitant of

beheerder aanwezig was terwijl het bedrijf wel was geopend voor publiek, is het niet zo dat het bedrijf eerst een

periode, bijvoorbeeld twee weken, dicht moet en daarná nog eens de openingstijden worden beperkt vanwege

overtreden van de aanwezigheidsplicht. Wel kan het samengaan van overtredingen en incidenten de burgemeester

doen besluiten om een handhavingsstap over te slaan of een zwaardere maatregel te treffen. De burgemeester zal

dit in zijn besluit expliciet motiveren.
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Bestuursrecht en strafrecht
Het kan zijn dat een incident of overtreding maakt dat zowel op basis van bestuursrecht als op basis van strafrecht

een maatregel of sanctie wordt getroffen. Een bestuursrechtelijke maatregel is altijd reparatoir bedoeld en heeft als

doel om de geschokte openbare orde en veiligheid te herstellen. Strafrecht is punitief: op een overtreding van een

wetsartikel volgt als straf een sanctie. Bestuursrecht en strafrecht kunnen dus naast elkaar worden toegepast. Dit

geldt ook bij maatregelen die worden getroffen in het kader van geluidsoverlast. Op basis van het handhavings-

arrangement kan de burgemeester bij door DCMR gemeten geluidsoverschrijdingen besluiten dat sprake is van een

overlastsituatie en een maatregel nemen. DCMR kan tegelijkertijd haar eigen (strafrechtelijke) handhavingskader

toepassen en een bestuurlijke strafbeschikking opleggen. Het één sluit het ander dus niet uit.

Erfelijke belasting
Handhaving vindt plaats per horecaondernemer, per bedrijf en per locatie. Wanneer een nieuwe ondernemer het

bedrijf overneemt, worden in beginsel de stappenplannen in het handhavingsarrangement ‘gereset’ (teruggebracht

naar de startsituatie). In een enkel geval kan het zo zijn dat de volgende ondernemer wordt belast met de "erfenis"

van zijn voorganger(s). Dit gebeurt bijvoorbeeld bij nadere eisen aan de geluidsproductie of langdurige en steeds

terugkerende locatiegebonden vormen van overlast of verstoringen van de openbare orde. Voorbeeld hiervan is de

situatie waarbij het verschillende horecaondernemers niet is gelukt op een bepaalde plek de overlast voor het woon-

en leefklimaat te beteugelen. Dit wordt expliciet aan de nieuwe ondernemer verteld bij zijn vergunningaanvraag en,

voor zover van toepassing, ook als voorwaarde in zijn vergunning opgenomen.

"Erfelijke belasting" geldt in ieder geval als een ondernemer zijn ondernemingsvorm wijzigt, bijvoorbeeld wanneer er

een vennoot in de zaak bij komt. De nieuw intredende ondernemer krijgt dan ook te maken met het verleden van zijn

compagnon. Het stappenplan blijft in dit geval gewoon gelden (dus bij een volgende overtreding. Ook al is er een

nieuwe vennoot) en volgt gewoon de volgende stap. Het stappenplan wordt niet 'gereset'. Dit geldt ook als een

ondernemer in de tussentijd zijn vergunning wijzigt of vernieuwt en indien een beheerder op dezelfde locatie het

gevestigde horecabedrijf overneemt.

Een maatregel kan ook gevolgen hebben voor meerdere horecabedrijven. Bijvoorbeeld wanneer een ondernemer

meerdere inrichtingen heeft en hij in één van de bedrijven ernstige overlast of anderszins veroorzaakt. De burge-

meester kan dan bijvoorbeeld besluiten dat geen kraskaart voor een volgend bedrijf wordt verschaft, totdat de

ondernemer heeft aangetoond zonder overlast te kunnen exploiteren in zijn bedrijven.
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Handhavingskader
Systematiek
In algemene zin is het handhavingskader opgebouwd aan de hand van de volgende principes:

• hoe ernstiger de overtreding, des te korter is het handhavingstraject (des te sneller wordt besloten tot de zwaarste

sanctie);

• hoe ernstiger de overtreding, des te groter (zwaardere sanctie) zijn de handhavingsstappen (des te langer is bij

elke volgende stap de termijn van de maatregel);

• de maatregel past bij de overtreding;

• de handhavingstrajecten sluiten op elkaar aan en maatregelen zijn op elkaar afgestemd;

• afhankelijk van de feiten en omstandigheden kan de burgemeester besluiten van een maatregel af te zien of te vol-

staan met een waarschuwing. Dit geldt zelfs voor de gevallen waarin volgens het handhavingskader een sluiting of

intrekking gerechtvaardigd zou zijn. De burgemeester kan echter ook besluiten een stap in het handhavingskader

over te slaan (en bijvoorbeeld wel een maatregel te treffen waar normaliter eerst een waarschuwing zou volgen).

De burgemeester zal dit in zijn besluit expliciet motiveren.

Primair handhavingsproces
Een verzoek aan de burgemeester tot het nemen van een bestuurlijke maatregel kan worden ingediend door de toe-

zichthoudende partij. Vervolgens worden belanghebbenden uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Uiterlijk twee

weken voor aanvang van het zienswijzengesprek ontvangt de exploitant een schriftelijke uitnodiging. Tijdens het

zienswijzengesprek wordt de exploitant (en/of raadsman) in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze te geven over het

voorliggende dossier. Na dit zienswijzengesprek worden alle feiten en omstandigheden afgewogen ten opzichte van

wet- en regelgeving en het handhavingsarrangement (zie paragraaf 7.2). Vervolgens neemt de burgemeester een

beslissing. Het besluit wordt bekend gemaakt aan de exploitant, eventuele andere belanghebbenden en de hand-

havingspartners. Indien de exploitant van een inrichting of een andere belanghebbende zich niet kan verenigen met

het besluit van de burgemeester kan hiertegen bezwaar worden gemaakt.
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Bijzonderheden
Niet naleven exploitatieplan
Soms moet een horecaondernemer een exploitatieplan inleveren om een vergunning te krijgen. Dit is bijvoorbeeld

het geval bij bedrijven die exploiteren in de nachtelijke uren. Ook kan het zijn dat na een incident of overtreding de

verplichting wordt opgelegd om een exploitatieplan in te leveren. De ondernemer krijgt dan de kans om te laten zien

hoe hij in de toekomst zonder incidenten of overtredingen zijn horecabedrijf wil exploiteren. Het exploitatieplan wordt

in deze gevallen gezien als een onderdeel van de vergunning, of beter gezegd: aan de vergunning wordt het voor-

schrift verbonden dat wordt geëxploiteerd volgens het exploitatieplan. Als wordt geconstateerd dat de ondernemer dit

plan niet naleeft, is dit een ernstige overtreding, die kan leiden tot intrekking van de exploitatievergunning (zie para-

graaf 7.2).

Spoedsluiting
Bij ernstige en acute verstoringen van de openbare orde volgt altijd een voorlopige sluiting van maximaal twee

weken. De voorlopige sluiting dient om de openbare orde en veiligheid in en rond de inrichting te laten herstellen.

Deze periode is ook bedoeld om meer informatie te krijgen over de toedracht van het incident dat de openbare orde

heeft verstoord. In die twee weken maakt de politie een dossier op voor de burgemeester en wordt er op basis van

dat dossier een zienswijzengesprek met de ondernemer gehouden.

Als na het politieonderzoek en het gesprek met de ondernemer het gevaar voor de openbare orde en veiligheid

voldoende is weggenomen, kan de burgemeester het horecabedrijf toestemming geven de deuren weer te openen

tenzij de exploitatievergunning wordt ingetrokken op grond van weggevallen van het vertrouwen in de exploitant.

Indien er nog steeds een gevaar is en/of een kans op herhaling van een incident, zal aanvullend op de voorlopige

sluiting een maatregel door de burgemeester worden getroffen.

Schorsen en intrekken exploitatievergunning
In dit handhavingsarrangement wordt een onderscheid gemaakt tussen schorsing en intrekking van de exploitatie-

vergunning. De burgemeester schorst de exploitatievergunning, wanneer hij meent dat met betrekking tot deze

vergunning een maatregel voor bepaalde tijd noodzakelijk is (als bijvoorbeeld voor twee weken niet mag worden

geëxploiteerd). De burgemeester trekt de vergunning in als hij meent dat de desbetreffende ondernemer niet meer

over een exploitatievergunning dient te beschikken (bijvoorbeeld omdat deze strafbaar heeft gehandeld of omdat uit

opeenvolgende incidenten blijkt dat de ondernemer niet in staat is om zijn bedrijf zonder gevaar voor de openbare

orde te exploiteren). Dit geldt dan voor onbepaalde tijd.
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Onder schijnbeheer worden die situaties verstaan waarbij de feitelijke eigenaar bewust op de achtergrond blijft.

Bijvoorbeeld om een antecedentencheck te ontwijken. Op basis van het dossier zal de burgemeester beoordelen of

voldoende aannemelijk is dat een schijnbeheerconstructie wordt gebruikt. Gaat het niet om schijnbeheer, dan volgt

handhaving volgens de stappen bij 'Wijzigen exploitant zonder nieuwe vergunning'.

Slecht levensgedrag
Van een exploitant wordt verwacht dat deze niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. Ook verwacht de

gemeente dat de exploitant gekwalificeerd personeel aanstelt en de leiding over zijn horecabedrijf in handen geeft

van personen aan wie deze leiding kan worden toevertrouwd. Wanneer wordt geconstateerd dat de exploitant of zijn

beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is, is dit reden om de exploitatievergunning in te trekken dan wel

te wijzigen door de beheerder hiervan te verwijderen.

De constatering, dat een exploitant of beheerder van slecht levensgedrag is, kan er tevens voor zorgen dat hij

volgens de Drank- en Horecawet niet in aanmerking komt voor een Drank- en Horecawetvergunning en dat ook ten

aanzien van deze vergunning maatregelen getroffen moeten worden.

Herhaling van constateringen dat beheerders van slecht levensgedrag zijn, kan ertoe leiden dat de burgemeester

zijn vertrouwen verliest in de horecaondernemer en dienovereenkomstig maatregelen treft (zie stappenplan ‘Geen

vertrouwen in ondernemer’). Tevens kunnen er omstandigheden zijn waarin de gemeente aanleiding ziet om een

BIBOB-onderzoek te doen naar de onderneming.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Schijnbeheer 1e constatering: 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier Intrekken exploitatie-

naar burgemeester vergunning

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Slecht levensgedrag 1e constatering: 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier Indien exploitant:

naar burgemeester Intrekken exploitatievergunning.

Indien beheerder:

Wijzigen exploitatievergunning door

verwijderen beheerder

Elke volgende constatering (beheerder): Elke volgende constatering (beheerder):

Proces-verbaal en dossier naar Wijzigen exploitatievergunning

burgemeester door verwijderen beheerder

7.2 Handhavingsarrangement

Schijnbeheer
Er is sprake van schijnbeheer als blijkt dat niet de vergunninghouder feitelijk zeggenschap heeft over (en leiding

geeft aan) het horecabedrijf, maar een persoon die niet als zodanig op de vergunning staat vermeld. Een reden kan

bijvoorbeeld zijn dat een persoon vanwege zijn/haar strafrechtelijke verleden geen vergunning kan krijgen en daarom

een ander de vergunning laat aanvragen. Rotterdam tolereert dergelijke schijnbeheerconstructies niet.



Ernstig geweld
Als ernstige geweldsincidenten (in, vanuit of in de directe omgeving van het horecabedrijf) worden in ieder geval

beschouwd:

• incidenten waarbij één of meer vuur-, steek-, of slagwapens is/zijn gebruikt (of met gebruik ervan is gedreigd);

• incidenten waarbij één of meer dodelijke slachtoffer(s) is/zijn gevallen;

• incidenten waarbij één of meer slachtoffer(s) zeer ernstig gewond is/zijn geraakt;

• grootschalige vechtpartijen waarbij grote groepen bezoekers, dan wel personeel, van het horecabedrijf bij

betrokken zijn;

• ernstige zedendelicten (zoals verkrachting);

• (onvrijwillige) toediening van bedwelmende middelen zoals GHB (lijst II Opiumwet).

Bij ernstige geweldsincidenten zijn de openbare orde en veiligheid in en rondom het betreffende horecabedrijf per

definitie aangetast. Daarbij wordt in dit handhavingsarrangement ook nadrukkelijk gekeken naar de ernst van het let-

sel dat door het geweld is veroorzaakt. Uitgangpunt daarbij is dat de openbare orde geacht wordt ernstiger geschokt

te zijn, naarmate het letsel ernstiger is. Om de openbare orde en veiligheid onmiddellijk te herstellen, wordt de ho-

reca-inrichting voor een korte periode gesloten. De horecaondernemer, of in voorkomende gevallen zijn beheerder,

wordt in dat geval telefonisch gehoord. Als uit onderzoek en een (zienswijzen)gesprek met de ondernemer blijkt dat

er kans is op herhaling van geweldsincidenten en/of de openbare orde zo ernstig is geschokt dat heropening van

het bedrijf niet verantwoord is, besluit de burgemeester om het horecabedrijf gesloten te houden. De sluiting van het

horecapand is bedoeld om de openbare orde zich te laten herstellen.

De burgemeester kan ook besluiten dat een langere sluiting niet noodzakelijk is. De feiten en omstandigheden

moeten hiertoe wel aanleiding geven (bijvoorbeeld dat de horecaondernemer overtuigend kan aantonen dat hij

maatregelen treft die herhaling in de toekomst voorkomen).

Indien er binnen vijf jaar opnieuw een ernstig geweldsincident voordoet: herhaling desbetreffende stap33.

Als de exploitant en/of zijn personeel (waaronder ook de portiers van het horecabedrijf worden verstaan) bij het

incident betrokken zijn en hierbij een laakbare rol spelen, dan wel onvoldoende in het werk hebben gesteld om het

incident te doen stoppen of het te voorkomen, kan de burgemeester zijn vertrouwen in de ondernemer opzeggen en

dienovereenkomstig (aanvullende) maatregelen treffen.
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Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Ernstig geweld 1e constatering: 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier 1. sluiting max. 2 weken, dan

naar burgemeester 2a. (indien van toepassing)

Intrekken bevel sluiting (horecabedrijf

kan dan weer open); óf

2b. (indien van toepassing)

Sluiten horecapand 3 maanden

2e constatering: (binnen jaar na 2e constatering:

vorige ernstige geweldsincident): 1. sluiting max. 2 weken, dan

Proces-verbaal en dossier naar 2a. (indien van toepassing)

burgemeester Intrekken bevel sluiting

(horecabedrijf kan dan weer open); óf

2b. (indien van toepassing)

Sluiten horecapand 6 maanden en

intrekken exploitatievergunning

33) Voor het handhavingsarrangement geldt in algemene zin dat een volgende stap wordt gezet in het stappenplan wanneer binnen een jaar na een vorig
incident of vorige constatering opnieuw een incident of overtreding plaatsvindt. Een incident of overtreding blijft wel vijf jaar meetellen. Vindt een incident
of overtreding plaats binnen vijf jaar na het vorige incident of de vorige overtreding, maar is die vorige keer langer dan een jaar geleden, dan wordt
de handhavingsstap die voor dat bedrijf en die ondernemer geldt, herhaald (tenzij er aanleiding is om hiervan af te wijken, bijvoorbeeld omdat de
burgemeester oordeelt dat er wel degelijk reden is om een handhavingsstap over te slaan of een ander stappenplan te hanteren).
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Geweld
Onder geweldsincidenten worden verstaan de situaties waarin een handgemeen of ongewenste intimiteiten

plaatsvinden in, in de directe nabijheid van of vanuit het horecabedrijf, voor zover geen sprake is van ernstige

geweldsincidenten.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Geweld 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige -

al dan niet ernstige - geweldsincident of

bij niet tijdig indienen van goedgekeurd

exploitatieplan):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige -

al dan niet ernstige - geweldsincident):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige -

al dan niet ernstige - geweldsincident):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

5e constatering (binnen jaar na vorige -

al dan niet ernstige - geweldsincident):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

Gesprek en evt. waarschuwing en

indienen exploitatieplan

2e constatering:

Sluiten horecapand 2 weken

3e constatering:

Sluiten horecapand 1 maand

4e constatering:

Sluiten horecapand 3 maanden

5e constatering:

Sluiten horecapand 6 maanden en

intrekken exploitatievergunning

Indien er binnen vijf jaar opnieuw een geweldsincident voordoet: herhaling desbetreffende stap.

Als de exploitant en/of zijn personeel (dus ook de portiers van het horecabedrijf) bij het incident betrokken zijn en

hierbij een laakbare rol spelen, dan wel onvoldoende in het werk hebben gesteld om het incident te doen stoppen

of het te voorkomen, kan de burgemeester zijn vertrouwen in de ondernemer opzeggen en dienovereenkomstig

(aanvullende) maatregelen treffen (zie stappenplan ‘Geen vertrouwen in ondernemer’).

Strafbare feiten in of vanuit horecabedrijf (niet zijnde drugs- of wapenhandel)
Rotterdam tolereert niet dat horecabedrijven het toneel zijn van strafbare handelingen of een uitvalsbasis vormen

voor criminelen. Daarom treedt zij streng op tegen horecabedrijven waar dergelijke praktijken plaatsvinden. Van

horecaondernemers wordt verwacht dat zij ervoor zorgen dat in hun bedrijf geen zaken gebeuren die het spreek-

woordelijke daglicht niet kunnen verdragen.

Hierbij kan onder andere (maar niet uitsluitend) gedacht worden aan:

• heling;

• illegaal gokken;

• tewerkstellen van illegalen (werknemers zonder geldige titel voor het verrichten van arbeid).
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Indien er binnen vijf jaar opnieuw een strafbaar feit voordoet: herhaling desbetreffende stap.

Als de exploitant en/of zijn personeel (dus ook de portiers van het horecabedrijf) bij de strafbare feiten betrokken zijn

en hierbij een laakbare rol spelen dan wel onvoldoende in het werk hebben gesteld om de feiten te doen stoppen of

te voorkomen, kan de burgemeester de ondernemer of zijn personeel van slecht levensgedrag achten. Ook kan de

burgemeester zijn vertrouwen in de ondernemer opzeggen en dienovereenkomstig (aanvullende) maatregelen

treffen (zie stappenplannen). Dit alles is afhankelijk van de precieze rol van de betrokkenen.

Aantreffen vuurwapens
De aanwezigheid van vuurwapens levert een direct risico op voor personeel en bezoekers van het horecabedrijf en

passanten en omwonenden rondom de onderneming. Wanneer vuurwapens in een horecabedrijf worden aangetrof-

fen, neemt de burgemeester dit hoog op.

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de aanwezigheid van vuurwapens en het gebruik ervan. Wordt

met een vuurwapen geschoten, dan is er sprake van een ernstig geweldsincident en wordt gehandhaafd volgens

het bijbehorende stappenplan. Dit geldt ook wanneer met een vuurwapen wordt gedreigd of als deze ter hand wordt

genomen.

De aanwezigheid van een vuurwapen in een horecabedrijf wordt gezien als een gevaar voor de openbare orde.

Op basis van het politiedossier beoordeelt de burgemeester of het nemen van een maatregel noodzakelijk is.

Hierbij spelen het optreden door de horecaondernemer en maatregelen die in het horecabedrijf zijn getroffen om

vuurwapens uit de onderneming te weren een belangrijke rol.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Strafbare feiten 1e constatering:

Bestuurlijke waarschuwing en in kennis

stellen burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

--- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering:

Sluiten horecapand 1 maand

3e constatering:

Sluiten horecapand 3 maanden

4e constatering:

Sluiten horecapand 6 maanden en

intrekken exploitatievergunning
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Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Drugshandel/aanwezigheid handelshoeveelheid drugs
Rotterdam tolereert niet dat horecagelegenheden een uitvalsbasis zijn voor drugshandel. Daarom treedt de ge-

meente, samen met politie en het Openbaar Ministerie, hard op tegen dergelijke praktijken. Rotterdam verwacht van

horeca-exploitanten dat zij er streng op toezien dat in hun bedrijven geen drugs worden gebruikt en verhandeld.

Als toch het sterke vermoeden bestaat dat in of vanuit een horeca-inrichting drugs worden gebruikt en/of

erhandeld, treft de gemeente maatregelen om deze handel te stoppen.

Er is in ieder geval een ernstig vermoeden van drugsgebruik en/of handel in drugs vanuit de horeca-inrichting als

één of meer van deze omstandigheden zich voordoen (niet-limitatieve opsomming):

• de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs;

• meerdere (tenminste twee) afzonderlijke handelshoeveelheden drugs worden gevonden op verschillende plekken

in de horeca-inrichting;

• een handelshoeveelheid drugs wordt gevonden op een plaats in de horeca-inrichting die alleen door personeel

kan worden betreden (bijvoorbeeld achter de bar of in de keuken);

• uit de manier waarop de drugs zijn verpakt kan worden opgemaakt dat deze voor de handel bestemd zijn;

• behalve één of meer handelshoeveelhe(i)d(en) drugs ook een groot geldbedrag wordt gevonden waarvan

aannemelijk is dat dit met de verkoop van drugs is verdiend; of

• één of meer getuigenverklaring(en) tegenover de politie wijzen op handel in drugs vanuit de horeca-inrichting;

• andere signalen die duidelijk wijzen op de handel in drugs vanuit de horeca-inrichting (bijvoorbeeld klachten van

bewoners over af- en aan rijdende auto's); of

• constateringen (door bijvoorbeeld de politie) dat in of vanuit de horeca-inrichting wordt gehandeld in drugs.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Aantreffen vuurwapen 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering of bij niet tijdig indienen van

goedgekeurd exploitatieplan):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

a. (indien van toepassing) Waarschuwing

en exploitatieplan34;

óf

b. (indien van toepassing)

Sluiten horecapand 1 maand

2e constatering:

a. Indien constatering binnen een jaar na

waarschuwing in stap 1: Sluiten horeca-

pand 1 maand; óf

b. Indien constatering binnen een jaar na

maatregel in stap 1: Sluiten horecapand

3 maanden

3e constatering:

a. Indien constatering binnen een jaar

na maatregel onder a in stap 2: Sluiten

horecapand 3 maanden; óf

b. Indien constatering binnen een jaar

na maatregel (b)in stap 2: Sluiten

horecapand 6 maanden

4e constatering:

Sluiten horecapand 6 maanden en

intrekking exploitatievergunning

34) Van de exploitant wordt verwacht dat hij binnen een vooraf bepaald tijdsbestek, in beginsel binnen twee weken, een exploitatieplan aanlevert. Dit exploita-
tieplan wordt beschouwd als onderdeel van de exploitatievergunning en als voorschrift aan de exploitatievergunning verbonden. Wanneer een ondernemer
vervolgens niet exploiteert conform dit exploitatieplan heeft dat direct een maatregel tot gevolg (zie stappenplan ‘Exploiteren niet conform aan vergunning
verbonden voorschriften’).
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Bij het bepalen of de hoeveelheid drugs die wordt aangetroffen een handelshoeveelheid is, gaat de gemeente uit

van de richtlijnen die het Openbaar Ministerie hierover heeft opgesteld. Bij middelen volgens lijst I van de Opiumwet

(harddrugs) gaat het om een hoeveelheid groter dan 0,5 gram of drie pillen/tabletten. Bij middelen volgens lijst II van

de Opiumwet (softdrugs) gaat het om een hoeveelheid groter dan 30 gram.

Wanneer een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen in een horeca-inrichting is de openbare orde per

definitie in het geding. Dit is zeker het geval wanneer aannemelijk is dat in drugs wordt gehandeld in of vanuit de

inrichting, ook indien dit gebeurt buiten medeweten van de ondernemer of zijn personeel om. Indien de horeca-

ondernemer of zijn personeel zelf betrokken is bij de drugshandel of andere personen met zijn medeweten vanuit

de horeca-inrichting in drugs handelen, geldt dit als verzwarende omstandigheid.

Bij het bepalen van de te treffen bestuurlijke maatregel kijkt de burgemeester naar de omstandigheden van de

drugshandel en de horeca-inrichting die het betreft. Uitgangspunt is dat bij het aantreffen van een handelshoeveel-

heid drugs en/of bij drugshandel een maatregel volgt, maar in sommige gevallen kan de burgemeester besluiten dat

hij voorlopig volstaat met een waarschuwing (dus: "een maatregel tenzij"). Een waarschuwing kán bijvoorbeeld vol-

staan, wanneer een kleine hoeveelheid drugs wordt gevonden en er gelet op de feiten en omstandigheden kan wor-

den uitgesloten dat de ondernemer had kunnen weten dat zich in zijn horecabedrijf drugs bevonden. Maar ook als in

alle redelijkheid niet van de exploitant kan worden verwacht dat hij deze hoeveelheid had kunnen tegenhouden én er

geen andere signalen zijn dat de horeca-inrichting een uitvalsbasis is voor drugshandel. Dit zal echter gelet op het

genoemde grote belang dat Rotterdam hecht aan het tegengaan van drugshandel eerder uitzondering zijn dan regel.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Aanwezigheid

handelshoeveelheid

drugs / drugshandel

1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen 3 jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen 3 jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

a. (indien van toepassing) Waarschuwing;

óf

b. (indien van toepassing)

Sluiten horecapand 3 maanden

2e constatering:

a. Indien constatering binnen drie jaar

na waarschuwing in stap 1:

Sluiten horecapand 6 maanden; óf

b. Indien constatering binnen drie jaar na

maatregel in stap 1:

Sluiten horecapand onbepaalde tijd

3e constatering:

Sluiten horecapand onbepaalde tijd
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Overlast
Bij (klachten van) overlast moet het volgende in ieder geval duidelijk zijn:

• er zijn duidelijke effecten op de woon- en leefomgeving (de situering van het horecabedrijf en het karakter van de

omgeving wordt daarbij meegewogen); en

• de overlast moet te herleiden zijn tot het bedrijf waarop de klachten betrekking hebben; en

• het moet gaan om "objectiveerbare" overlast. Dat wil zeggen dat gemiddeld genomen ieder weldenkend mens dit

als overlast zou beschouwen. Deze overlast moet dan wel worden waargenomen (en als zodanig geregistreerd)

door politieambtenaren (algemeen), toezichthouders van DCMR (waar het om geluid gaat) of Stadstoezichtmede-

werkers (voor zover bevoegd en waar het om ergernissen in de buitenruimte gaat, zoals bijvoorbeeld parkeren, bra-

kende of urinerende bezoekers in portieken, afval, etcetera). Overschrijding van de geluidsnorm wordt doorgaans

pas gemeten indien klachten zijn gemeld van overlast. De productie van meer decibellen dan wettelijk toegestaan

is daarom mede een aantasting van het woon- en leefklimaat35.

Hoewel door meerdere toezichthouders kan worden geconstateerd dat overlast wordt veroorzaakt, is er wel verschil

in de mate waarin constateringen bijdragen aan de ‘bewijslast’. Een geluidsmeting door daartoe opgeleide DCMR-

medewerkers die een overschrijding van de wettelijk geldende geluidsnorm laat zien, weegt zwaarder dan een en-

kele constatering door een politiemedewerker “dat de muziek wel erg hard staat”. De burgemeester beoordeelt deze

constateringen op hun merites. De constatering door de politieambtenaar zal in dit geval ten minste ondersteund

moeten worden door andere constateringen die aannemelijk maken dat het horecabedrijf overlast veroorzaakt,

bijvoorbeeld klachten van omwonenden of een eerdere geluidsmeting. Dit geldt des te meer voor stankoverlast:

medewerkers van DCMR worden deskundig geacht om te kunnen vaststellen dat een horecabedrijf ontoelaatbare

stank veroorzaakt.

Dit betekent niet dat constateringen door andere toezichthouders geen waarde hebben. Omdat overlast door horeca

als belangrijke klacht zeer serieus wordt genomen, kiest Rotterdam ervoor dat een dossier, op basis waarvan kan

worden gehandhaafd, niet slechts hoeft te bestaan uit metingen. Ook op andere manieren kan aannemelijk worden

gemaakt dat een horecabedrijf overlast veroorzaakt en kan worden opgetreden.

35) Geur en geluid van koelmotoren en luchtbehandelingsinstallaties van horeca zorgen minder frequent dan muziekgeluid voor overlastsituaties. Daarbij komt
dat minder snel sprake is van ernstige aantasting van het woon- en leefklimaat. Dit laat onverlet dat bij excessen het handhavingsarrangement van toepas-
sing kan zijn.
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Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld als het gaat om ernstige overlast of uit onderzoek blijkt dat de on-

dernemer weinig doet om de overlast te beperken) kan de burgemeester besluiten één of meer handhavingsstappen

over te slaan. De burgemeester motiveert dit dan expliciet in zijn besluit.

Zoals in de inleiding bij dit handhavingskader al werd opgemerkt, kunnen bij geluidsoverlast meerdere maatregelen

worden opgelegd, namelijk bestuursrechtelijk volgens bovenstaand stappenplan, maar ook strafrechtelijk.

Overlast tijdens verlaatje
De mogelijkheid om een incidentele ontheffing van de openings- en sluitingstijden te krijgen en/of incidentele

verhoging van het geluidsplafond (verlaatje respectievelijk geluidje) is een gunst die elke horecaondernemer volgens

de daarvoor geldende regels kan krijgen. Die gunst wordt alleen maar verleend als de ondernemers hiervan gebruik

maken zonder overlast te veroorzaken.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Overlast 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

5e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering:

Terugbrengen sluitingstijd 1 maand (bij

normale tijden 01.00/02.00 uur naar

23.00 uur, bij openingtijden tot 23.00 uur

naar 22.00 uur en bij normale tijden

24 uursopening naar 01.00/02.00 uur)

3e constatering:

Sluiten horecapand 1 maand en intrekking

kraskaart (weigering aanvraag incidentele

festiviteit) 1 jaar

4e constatering:

Sluiten horecapand 3 maanden en

intrekking kraskaart (weigering aanvraag

incidentele festiviteit) 1 jaar

5e constatering:

intrekking exploitatievergunning

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Overlast tijdens verlaatje 1e constatering: 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier Waarschuwing

naar burgemeester

2e constatering (binnen jaar na 2e constatering:

vorige constatering): Intrekken kraskaart

Proces-verbaal en dossier naar (weigering aanvraag

burgemeester incidentele festiviteit) 1 jaar
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Discriminatie
Discriminatie door personeel (waaronder portiers) aan de deur van een horecabedrijf of in een horecagelegenheid is

voor de gemeente onacceptabel. Discriminatie kan door toezichthouders, meestal de politie, worden geconstateerd,

maar kan ook via klachten bij het Panel Deurbeleid worden aangegeven. Wanneer regelmatig klachten van discrimi-

natie worden ontvangen of wanneer aangifte wordt gedaan van discriminatie, stelt de politie nader onderzoek in en

stelt zij, als het onderzoek hiertoe aanleiding geeft, een dossier op voor de burgemeester.

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Exploitatie zonder (geldige) vergunning (bij vergunningplichtige ondernemingen)
Exploiteren van een horecabedrijf mag alleen met een geldige vergunning. Zolang er geen vergunningen zijn

verleend, moet het horecabedrijf gesloten blijven. De burgemeester maakt gebruik van zijn bevoegdheid om het

horecabedrijf te sluiten (in beginsel nadat een waarschuwing is gegeven) tenzij de horecaondernemer zelf het

bedrijf gesloten houdt.

Er is in ieder geval sprake van illegale exploitatie als:

• wordt geëxploiteerd bijvoorbeeld bij een overname terwijl nog geen vergunning(en) is/zijn verleend; of

• wordt geëxploiteerd terwijl de vergunning(en) is/zijn ingetrokken of geweigerd; of

• wordt geëxploiteerd nadat de exploitatievergunning is vervallen.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Exploitatie zonder

geldige vergunning 1e constatering: ––

Waarschuwing (exploitant

dient exploitatie onmiddelijk

te staken)

2e constatering (binnen jaar na 2e constatering:

vorige constatering): Sluiten onbepaalde tijd

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Discriminatie 1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden

4e constatering:

Intrekken exploitatievergunning



Exploitatie van vergunningvrije inrichtingen
Behalve vergunningplichtige horecabedrijven bestaan ook bedrijven met een ondersteunende horecafunctie die

van de vergunningplicht zijn vrijgesteld. Dit zijn bedrijven die een andere primaire functie hebben dan horeca. Deze

bedrijven dienen zich aan de voorwaarden voor vergunningvrije exploitatie te houden. Deze voorwaarden zijn ook

leidend voor de te treffen maatregelen, met andere woorden: er wordt dan gehandhaafd volgens onderstaand kader

en niet volgens andere stappenplannen (niet, bijvoorbeeld, wanneer het bedrijf te lang open blijft volgens de stappen

bij ‘Overtreden sluitingstijden’).

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.
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Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Exploitatie niet conform

vergunningvrije

voorwaarden

1e constatering: Waarschuwing

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Waarschuwing

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

--- (zie Toezichthouder)

2e constatering:

--- (zie Toezichthouder)

3e constatering:

Sluiten horecapand 3 maanden

4e constatering:

Sluiten horecapand onbepaalde tijd
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Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Wijzigen exploitatievorm

(activiteit) zonder geldige

vergunning

1e constatering:

Waarschuwing (exploitant dient activiteit

onmiddellijk te staken. Bij schenken van

alcohol zonder vergunning inbeslagname

alcohol door politie)

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Indien activiteit niet schenken van alcohol

is:

Waarschuwing (exploitant dient activiteit

onmiddellijk te staken. Bij schenken van

alcohol zonder vergunning inbeslagname

alcohol door politie)

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

--- (zie Toezichthouder)

2e constatering:

--- (zie Toezichthouder)

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Intrekken exploitatievergunning

Wijzigen exploitatievorm (activiteit) zonder nieuwe vergunning
In het vergunningstelsel zijn niet meer de exploitatievormen (zoals café, restaurant of snackbar) vergund, maar

de activiteiten. Uit de vergunning blijkt daarmee duidelijk welke activiteiten in een horecabedrijf wel en welke niet

zijn toegestaan. Vinden in een horecabedrijf activiteiten plaats die niet zijn vergund dan wordt hiertegen streng

opgetreden.

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.
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Uitbreiding exploitatie zonder nieuwe vergunning (illegale uitbreiding)
De exploitatievergunning wordt verstrekt voor het exploiteren van een horecabedrijf binnen bepaalde vertrekken/

vierkante meters van het desbetreffende pand. Wordt er geëxploiteerd binnen vertrekken of vierkante meters, die

niet binnen de vergunning vallen, is sprake van illegale uitbreiding. Voorbeeld hiervan is dat er een vergunning is

verleend voor een aantal vierkante meters gelegen op de begane grond van een pand, terwijl ook geëxploiteerd

wordt op de eerste verdieping, in de kelder of in een achtervertrek. Dit is volgens de vergunning niet toegestaan.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Illegale uitbreiding 1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Waarschuwing

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

5e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

-- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering:

--- (zie kolom Toezichthouder)

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

4e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden.

5e constatering:

Intrekken exploitatievergunning

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Wijzigen exploitant zonder melding
De exploitant is te allen tijde verantwoordelijk voor de exploitatie van de horeca-inrichting. De vergunning wordt

dan ook verleend aan degene die hem aanvraagt (of aan degene namens wie een vergunning is aangevraagd).

De exploitant is verplicht elke wijziging in de zeggenschap (bijvoorbeeld doordat een vennoot toetreedt tot de

vennootschap of een eenmanszaak een BV wordt met aandeelhouders) door te geven en een nieuwe vergunning

aan te vragen. Doet hij dit niet, dan kan de burgemeester een maatregel treffen. In beginsel wordt de exploitant

gewaarschuwd dat hij een nieuwe vergunning moet aanvragen en wordt hem een termijn geboden om de aanvraag

te doen. Doet hij dit niet dan is dat reden voor de burgemeester om de exploitatievergunning in te trekken.

Ook als de ondernemer, na een waarschuwing, de situatie weer aan geeft te hebben hersteld naar de vergunde

situatie (bijvoorbeeld wanneer hij de onvergunde BV weer terugbrengt naar de oorspronkelijk eenmanszaak),

moet hij een nieuwe vergunning aanvragen. De zeggenschap heeft immers in de tussentijd bij een andere persoon

gelegen. De gemeente moet kunnen bepalen in hoeverre de leiding weer volledig in handen is van de ondernemer.

Als blijkt dat moedwillig is gekozen voor een constructie waarbij eigenlijk wordt geëxploiteerd door een andere

persoon die niet op de vergunning staat en de verplichting dat deze persoon als exploitant wordt geregistreerd

wordt ontweken, dan is sprake van schijnbeheer en worden dienovereenkomstig maatregelen genomen

(zie paragraaf 7.1).
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Illegale portier
Schakelt de exploitant een portier in voor het bewaken van de orde aan de deur en in het horecabedrijf, dan moet

deze portier beschikken over de juiste papieren. Het gaat om een gecertificeerde portier die toestemming heeft om

beveiligingswerk te doen. Van deze portier mag worden verwacht dat hij weet hoe te handelen in situaties waarin die

(openbare) orde en veiligheid onder druk staat. Gezien deze zware verantwoordelijkheid wordt slechts toegestaan

dat gecertificeerde portiers dit werk doen. Illegale (niet-gekwalificeerde portiers zonder toestemming) portiers

worden niet geduld. De exploitant moet erop toezien dat hij een legale portier inhuurt.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Wijzigen exploitant zonder

nieuwe vergunning

1e constatering:

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering óf als niet binnen 2 weken

aanvraag is gedaan):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

Waarschuwing en verplichting om

binnen 2 weken vergunning aan te vragen

2e constatering:

Intrekken exploitatievergunning

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Illegale portier 1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

-- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden

4e constatering:

Intrekken exploitatievergunning

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.
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Afwezigheid exploitant of beheerder
De gemeente stelt als voorwaarde dat een op de vergunning genoemde exploitant of beheerder aanwezig is wan-

neer het bedrijf is geopend voor publiek. Deze persoon is voorts verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Bovendien

wordt hij/zij geacht de openbare orde in en rondom het horecabedrijf te kunnen bewaken (gekwalificeerd toezicht).

Een bedrijf is open voor publiek, wanneer de deur is geopend en iedereen feitelijk het bedrijf kan binnengaan of

wanneer er bezoekers in het bedrijf zijn (ook als de deur dicht is).).

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Afwezigheid exploitant

of beheerder

1e constatering:

Waarschuwing

2e constatering:

Waarschuwing

3e constatering:

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering:

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

5e constatering:

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

-- (zie kolom Toezichthouder)

--- (zie kolom Toezichthouder)

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 2 weken

4e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

5e constatering:

Intrekken exploitatievergunning

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Overtreden sluitingstijden 1e constatering: Waarschuwing (exploitant

dient exploitatie onmiddellijk te staken)

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

5e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

--- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering:

Terugbrengen sluitingstijd tot 22.00

respectievelijk 23.00 uur gedurende

2 weken

3e constatering:

Terugbrengen sluitingstijd tot 22.00

respectievelijk 23.00 uur gedurende

1 maand

4e constatering:

Terugbrengen sluitingstijd tot 22.00

respectievelijk 23.00 uur gedurende

3 maanden

5e constatering:

Intrekken exploitatievergunning

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Overtreden sluitingstijden
Horecabedrijven zijn gebonden aan in de APV vastgestelde openings- en sluitingstijden. De tijden waarbinnen een

bedrijf mag exploiteren zijn in de vergunning nadrukkelijk benoemd. Is het bedrijf desondanks geopend (zonder

gebruikmaking van de ontheffing sluitingstijden, dus zonder een verlaatje te krassen) dan wordt dit gezien als een

ernstige overtreding.

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.
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Exploiteren niet conform aan vergunning verbonden voorschriften
Aan de exploitatievergunning worden soms voorschriften verbonden. Dit kunnen algemene voorschriften zijn die in

de reguliere vergunningverlening aan het desbetreffende horecabedrijf worden opgelegd (bijvoorbeeld dat wordt

geëxploiteerd conform het bij de vergunningaanvraag ingediende exploitatieplan), maar ook specifieke voorschriften

die bijvoorbeeld zijn bedoeld om de exploitant expliciet te dwingen om op de voorgeschreven manier te exploiteren.

Dit is bijvoorbeeld het geval als de exploitant na een incident een exploitatieplan moet inleveren. Ook kan de

urgemeester aan de vergunning voorschriften verbinden op grond van de Wet BIBOB of naar aanleiding van een

BIBOB-onderzoek.

Als wordt geconstateerd dat de exploitant zich niet aan de voorschriften houdt, wijst de burgemeester de exploitant

er in principe altijd eerst op dat hij zich aan de voorschriften moet houden. Bij specifieke voorschriften kan de burge-

meester bepalen dat hij de waarschuwingsstappen overslaat. Dat vermeldt de burgemeester dan bij de voorschrif-

ten. Dit zal altijd het geval zijn bij BIBOB-voorschriften. Ook geldt dit wanneer na een incident is bepaald dat een

exploitatieplan moet worden aangeleverd en conform dit exploitatieplan geëxploiteerd dient te worden.

Kortlopende exploitatievergunning
De kortlopende exploitatievergunning is een voorbeeld van de vertrouwensbenadering waarmee het mogelijk wordt

gemaakt tijdelijk horeca te kunnen exploiteren met lichtere eisen. De vergunning heeft de duur van maximaal zes

maanden. Het verlenen van deze vergunning moet worden gezien als een gunst van de gemeente aan de onder-

nemer en een blijk van vertrouwen dat de ondernemer onder de bijzondere omstandigheden waaronder zo’n

vergunning wordt verstrekt, een onderneming kan drijven die de openbare orde en het woon- en leefklimaat niet

aantast. Wordt dit vertrouwen echter geschonden, doordat in de directe nabijheid of vanuit het (tijdelijke) horeca-

bedrijf incidenten plaatsvinden of de ondernemer zich niet houdt aan de voorwaarden die gelden voor tijdelijke

exploitatie, dan wordt terstond de vergunning ingetrokken. Alleen zo kan de mogelijkheid om kortlopende

exploitatievergunningen te verlenen in stand blijven.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Exploitatie niet conform

voorschriften

1e constatering:

Tenzij anders bepaald: Waarschuwing

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Tenzij anders bepaald:

Waarschuwing

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

--- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering):

--- (zie kolom Toezichthouder)

3e constatering of bij eerder constatering

als zodanig bepaald:

Intrekken exploitatievergunning

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Bij elk incident (geweld al

dan niet ernstig, strafbare

feiten, overlast, etc.) of

overtreding (exploiteren

niet conform voorwaarden

bij tijdelijke vergunning,

etc.)

1e constatering:

Proces-verbaal en dossier naar

burgemeester

1e constatering:

Intrekking kortlopende

exploitatievergunning
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Illegaal terras
Voor het voeren van een terras bij een horecabedrijf is een vergunning nodig. Uitzondering hierop zijn de gevelzit-

plaatsen (zie paragraaf 4.2) die onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij mogen worden neergezet. Indien niet

aan deze voorwaarden wordt voldaan, is er sprake van een illegaal terras. Dat een terras mag worden gevoerd en zo

ja, waar (gevel- of overterras) en met welke omvang (vierkante meters) staat in de exploitatievergunning vermeld.

Voert men een terras zonder vergunning, dan wordt dit gezien als een ernstige overtreding die gevolgen kan hebben

voor de exploitatievergunning.

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Illegaal terras 1e constatering:

Waarschuwing (exploitant dient terras

onmiddellijk te verwijderen)

2e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

--- (zie kolom Toezichthouder)

2e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden

4e constatering:

Intrekken exploitatievergunning



86 Horecanota

Overtreding/incident Toezichthouder Gemeente (burgemeester)

Te groot terras 1e constatering:

Waarschuwing (exploitant dient terras

onmiddellijk te beperken tot vergunde

vierkante meters)

2e constatering:

Waarschuwing (exploitant dient terras

onmiddellijk te beperken tot vergunde

vierkante meters)

3e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

4e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

5e constatering (binnen jaar na vorige

constatering):

Proces-verbaal opmaken en dossier naar

burgemeester

--- (zie kolom Toezichthouder)

--- (zie kolom Toezichthouder)

3e constatering:

Schorsen exploitatievergunning 1 maand

in zoverre dat geen terras mag worden

geëxploiteerd

4e constatering:

Schorsen exploitatievergunning

3 maanden in zoverre dat geen terras

mag worden geëxploiteerd

5e constatering:

Wijzigen exploitatievergunning in zoverre

dat helemaal geen terras meer mag

worden geëxploiteerd gedurende looptijd

van de vergunning

Binnen vijf jaar: herhaling desbetreffende stap.

Te groot terras
In de exploitatievergunning is opgenomen binnen welke vierkante meters een terras mag worden geëxploiteerd.

Voert de horecaondernemer toch een groter terras dan is vergund, dan overtreedt hij daarmee feitelijk de beperkin-

gen die aan zijn vergunning zijn verbonden. Ten aanzien van zijn terras worden maatregelen getroffen.

Wanneer de ondernemer een terras exploiteert gedurende de periode dat een maatregel geldt, voert hij een illegaal

terras en worden stappen ondernomen zoals omschreven bij 'Illegaal terras'. De eerste stap (waarschuwen) slaat de

burgemeester daarbij over. De burgemeester gaat in deze gevallen meteen over tot het treffen van een maatregel

(vanaf stap 2 onder 'Illegaal terras').
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Geen vertrouwen in ondernemer
Wanneer een ondernemer telkens bepalingen in de APV overtreedt en zich ogenschijnlijk door getroffen maat-

regelen niet ertoe laat leiden dat hij zijn bedrijfsvoering dusdanig aanpast dat hij overtredingen of incidenten in de

toekomst zal voorkomen, kan de burgemeester oordelen dat hij zijn vertrouwen in de desbetreffende ondernemer

is kwijtgeraakt. De burgemeester meent dan dat de ondernemer met zijn exploitatie een gevaar vormt voor de

openbare orde en het woon- en leefklimaat en treft maatregelen om een verstoring van de openbare orde en het

woon- en leefklimaat in de toekomst tegen te gaan.

Dit geldt des te meer wanneer de exploitatie van de desbetreffende ondernemer al heeft geleid tot al dan niet

ernstige incidenten of wanneer de ondernemer of zijn personeel bij deze incidenten op een ontoelaatbare wijze

betrokken zijn geweest of zelfs verwijtbaar hebben gehandeld. De burgemeester kan, afhankelijk van de omstandig-

heden, besluiten dat hij een laatste waarschuwing geeft en de ondernemer verplichten een afdoende exploitatieplan

aan te leveren. De burgemeester kan echter ook besluiten dat intrekking van de exploitatievergunning wenselijk is.

De burgemeester zal in zijn besluit expliciet motiveren wat maakt dat hij zijn vertrouwen in de ondernemer heeft

verloren en welke maatregel hij passend acht.

Overtreden APV-bepalingen tijdens voorlopige vergunning
APV-bepalingen overtreedt, ontvangt hij hiervoor van de burgemeester een waarschuwing. Bovendien wordt de

overtreding en waarschuwing als zodanig vermeld op de reguliere exploitatievergunning. Bij constatering van

overtreding van één of meer APV-bepalingen binnen één jaar na de overtreding onder de voorlopige vergunning

worden de desbetreffende handhavingsstappen 1 en 2 overgeslagen. Dit betekent doorgaans dat niet wordt

gewaarschuwd, maar wordt verwezen naar de waarschuwing ten tijde van de voorlopige vergunning en meteen tot

een maatregel wordt overgegaan.

Overtreedt een ondernemer met een voorlopige vergunning voor de tweede maal de APV terwijl hij hiervoor eerder

werd gewaarschuwd, dan kan de burgemeester de aanvraag van de reguliere exploitatievergunning weigeren (en

komt daarmee de voorlopige vergunning te vervallen).

Incidenten tijdens voorlopige vergunning
Wanneer zich incidenten voordoen tijdens een voorlopige vergunning (bijvoorbeeld een ernstig geweldsincident of

strafbare feiten), dan kan de burgemeester de aanvraag van de reguliere exploitatievergunning weigeren (en komt

daarmee de voorlopige vergunning te vervallen).

Drank- en Horecawet
De Drank- en Horecawet wordt gewijzigd. De gewijzigde (nieuwe) wet treedt naar verwachting per 1 januari 2013 in

werking. De wijzigingen die hieruit voortvloeien, zullen leiden tot aanpassing van het handhavingsbeleid. Dit laat

onverlet dat de systematiek van de geldende Drank- en Horecawet de mogelijkheid biedt om handhavend op te

treden.

Wel verandert met het nieuwe horecabeleid al, vooruitlopend op de wetswijzigingen, de werkwijze met betrekking tot

Drank- en Horecawetmaatregelen. Het college van Burgemeester en Wethouders is bevoegd om Drank- en Horeca-

wetvergunningen te verstrekken en om ten aanzien van deze vergunning maatregelen te treffen (deze in te trekken).

Om de maatregelen voor horecabedrijven zo goed mogelijk af te stemmen, heeft het College haar bevoegdheid

volgens de Drank- en Horecawet gemandateerd aan de burgemeester.
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In onderstaand overzicht worden de focusgebieden beschreven. Na vaststelling van de horecanota zullen deel-

gemeenten, Stadsontwikkeling en de directie Veiligheid de focusgebieden nader uitwerken in de deelgemeentelijke

horecagebiedsplannen.

Stadhuisplein en omgeving
Het Stadhuisplein is een bekend horecaplein met regionale uitstraling. Het plein

ligt midden in het Lijnbaankwartier, grenzend aan de Coolsingel. Het Lijnbaan-

kwartier is een waar winkelwalhalla, het sterkste winkelgebied van Rotterdam,

maar de horeca op het Stadhuisplein sluit daar niet direct op aan.

Door de onduidelijke structuur functioneert het plein niet als knooppunt van loop-

stromen in het centrum. Verbetering van de verblijfskwaliteit van o.a. de buiten-

ruimte en de terrassen biedt kansen voor de aantrekkelijkheid voor een bredere

doelgroep. Ondanks de aanwezigheid van retail aan de zuidzijde van het plein

voert de horeca de boventoon. Aan de noordzijde draait de horeca bijna dag en

nacht. De nachtfunctie gaat helaas regelmatig gepaard met overlast voor omwonenden. In het kader van het uitrollen

van de Rotterdamse Stijl in combinatie met onderhoudswerkzaamheden is er een Visie Stadhuisplein ontwikkeld en

vastgesteld. Hierin wordt het plein als ‘voortuin van het Stadhuis’ geschetst en zal het ruimtelijk, qua programma en

imago, een transformatie ondergaan met nieuwe bestrating, nieuw straatmeubilair en een serre-aanbouw aan de

bestaande bebouwing aan de noordzijde.

In het gebied rondom het Stadhuisplein zullen de komende jaren meer doelgroepen wonen en werken. Het plein zal

dus nog meer een aantrekkelijke plek moeten worden voor een veelzijdig publiek. De Visie Stadhuisplein voorziet

hierin grotendeels.

Schouwburgplein
Het Schouwburgplein is een spil in de binnenstad, niet alleen vanwege de sa-

menkomst van verschillende loopstromen maar ook door de aanwezigheid van

grote publiekstrekkers. Aan en op het plein bevinden zich enkele grote culturele

instellingen en een bioscoop. Hierdoor heeft het plein een regionale en zelfs

landelijke aantrekkingskracht. Deze grote trekkers worden geflankeerd door

winkels en ondersteunende horeca.

Daarnaast kent het plein een groeiend aantal omwonenden, met de recente

komst van nieuwe woontorens. Dit leidt aan de ene kant tot meer bezoekers en

drukte op en rond het plein maar aan de andere kant tot een extra noodzaak

om de woonfunctie in het gebied te beschermen. De huidige horecafunctie aan het Schouwburgplein is qua type

voornamelijk ondersteunend aan het winkelend publiek en de bioscoopbezoeker.

Central District (transformatiegebied CS)
Het Rotterdam Central District is het belangrijkste ontvangstgebied van

Rotterdam en de binnenstad. Hier vinden elke dag duizenden forensen, zaken-

mensen, toeristen en bezoekers hun weg de stad in. Het gebied ondergaat een

transformatie waarbij de nieuwbouw van het station als katalysator werkt. De

mix van functies, waarin kantoren het grootste aandeel hebben, is kenmerkend.

Winkels zijn hier alleen gericht op kantoorpersoneel en reizigers.

De opgave voor de horeca de komende jaren is het creëren van meer belevings-

waarde en een warm welkom in het gebied, o.a. door aantrekkelijke horecazaken

in de plinten. Daarom mag de huidige horecafunctie in en rond Centraal Station

worden uitgebreid. Aan de oostelijke zijde van het station zal grootschalige nieuwbouw plaatsvinden met een

Bijlage 1 Focusgebied beschrijvingen



combinatie van wonen, kantoren en voorzieningen. Behalve horeca in en rond het Centraal Station, bevindt op dit

moment de horeca in het stationsgebied zich met name in de Delftsestraat/ Schiestraat en een gedeelte van het

Weena. Deze horeca kenmerkt zich door grote en middelgrote discotheken en clubs. Enkele van deze zaken zitten

er op tijdelijke basis in afwachting van nieuwbouw.

Tegelijkertijd zijn er enkele grote wooncomplexen in deze buurt en levert de hoeveelheid horeca in het gebied ook

overlast op, met name geluidsoverlast vanuit de inrichtingen. De nieuwbouw in het gebied biedt een goede gelegen-

heid om de balans tussen de woon- en horecafunctie in het gebied ruimtelijk opnieuw vorm te geven. Herstructure-

ring en strengere eisen voor bijvoorbeeld geluidsisolatie zullen ervoor zorgen dat de discotheken en clubs in het

gebied een plek behouden.

Coolsingel
De Coolsingel is één van de stedelijke assen van het centrum. De ruime opzet

geeft de Coolsingel het karakter van een boulevard, iets wat uniek is voor de

grote steden in Nederland. De ambitie, vastgesteld met Het Verbeeldend

Programma van Eisen Coolsingel, is om dit boulevardkarakter te bevorderen

en de belevingswaarde en verblijfskwaliteit te vergroten door middel van

aantrekkelijke buitenruimte, midden en hoger segment detailhandel en kwaliteits-

volle verblijfshoreca. Deze verblijfshoreca kan de identiteit van de Coolsingel

versterken en bevordert de levendigheid van de boulevard overdag en ‘s avonds.

Meent en Rodezand
Het gebied van de Meent e.o. en Rodezand heeft de afgelopen jaren een grote

transformatie ondergaan. De straten kenmerken zich nu door een harmonieuze

mix van winkelen, eten en drinken waardoor de aanzet tot een aantrekkelijk ver-

blijfsmilieu is ontstaan. Deze mix trekt een doelgroep aan van winkelend publiek

en ’s avonds een rustig uitgaanspubliek. Om deze doelgroepen te faciliteren is

het nodig om de kwalitatief sterke dag- en avondhoreca te behouden en het

huidige evenwicht tussen retail en horeca vast te houden.

Witte de Withstraat
De Witte de Withstraat is een populaire straat met een eigen identiteit en aantrek-

kingskracht. Een rijke culturele basis, gemixt met design, mode, aantrekkelijke

cafés, restaurants en nachtzaken, zijn de ingrediënten van dit succes. Hoewel

met zorg gewerkt is aan de huidige situatie, dreigt de horeca het winkelen enigs-

zins te overheersen. De opgave is het behouden van het huidige aangename

verblijfsklimaat en dus de mix van functies. In het kader van een proef, waarbij

onderzoek wordt gedaan naar het autoluw/autovrij maken van de Witte de

Withstraat, is het ontwikkelen van terrassen mogelijk.

Het pand op de hoek Witte de Withstraat/Hartmanstraat, waar thans het politiebureau in is gevestigd, zal indien

zich de mogelijkheid aandient en er een vraag voor horeca-invulling komt, apart aan het dagelijks bestuur van

de deelgemeente worden voorgelegd. In het bestemmingsplan is daarnaast nog ruimte voor één horecazaak.

Voorgesteld wordt om deze in samenspraak met de ondernemersvereniging, de winkelstraatmanager en de dienst

Stadsontwikkeling middels een ‘tender’ te vergeven.
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Oude Haven
Dit gebied is al jarenlang bekend als een horecagebied met een stedelijke en

zelfs regionale uitstraling. In het pittoreske havengebied zijn veel cafés, restau-

rants en clubs gevestigd. De directe relatie van de bebouwing, terrassen en de

horeca met het water is uniek in de stad. Dit maakt het gebied tot een grote

toeristische trekpleister, dat met de aanwezigheid van de terrassen ’s zomers

een extra aantrekkingskracht heeft.

De Oude Haven en het omliggende gebied zijn onderwerp van belangrijke ont-

wikkelingen. De recente en toekomstige nieuwbouw rondom de Oude Haven en

station Blaak geven het gebied nieuwe stedelijke allure. Tegelijkertijd is er in het

gebied een beweging te zien waarbij bewoners in toenemende mate klagen over de overlast van horecazaken en

horecabezoekers. Verdere ontwikkeling van de Oude Haven en omgeving vraagt dus om een genuanceerde

afweging van belangen van ondernemers en bewoners.

Daarom zal de uitbreiding van het horeca-aanbod in het gebied vooral gericht zijn op zaken met een restaurant-

functie. Bij de ontwikkeling van terrassen moet altijd rekening worden gehouden met geluidsoverlast voor bewoners.

Bij de ontwikkeling van horeca in de nieuwbouwcomplexen rondom de Oude Haven zullen maatregelen voor geluids-

en stankoverlast extra aandacht krijgen.

Nieuwe Binnenweg
De Nieuwe Binnenweg is een populaire straat die het centrum van Rotterdam

verbindt met het westelijk deel van de stad. De straat kenmerkt zich door een

zeer gevarieerd aanbod van kleinschalige detailhandel met unieke specialiteiten,

winkels en horeca. Het Centrumdeel van de Nieuwe Binnenweg is populair onder

horecaondernemers. Het publiek is relatief jong en kent een eigen dynamiek.

Maar de andere kant van de horecamedaille is in dit gebied duidelijk van toe-

passing: de straat kent een ernstige veiligheidsproblematiek. De horeca aan

de Nieuwe Binnenweg brengt relatief veel incidenten en overlast met zich mee.

Op de Nieuwe Binnenweg is al een tijd speciale aandacht voor detailhandel en

horeca in het centrum en in Delfshaven. Wat horeca betreft blijkt onder andere dat een wildgroei aan vergunnings-

vrije inrichtingen een negatief effect heeft gehad op het gebied.

Op dit moment wordt gewerkt aan een integrale aanpak van de Nieuwe Binnenweg (zijde richting Delfshaven). Naast

het aantrekken van nieuwe ondernemers wordt gewerkt aan het herinrichten van de straat en het aanpakken van

achterstallig onderhoud. Deze aanpak blijkt effectief: de straat knapt zichtbaar op en krijgt een positiever imago.

Maar deze aanpak is ook kostbaar en arbeidsintensief: de straat wordt ‘pand voor pand’ aangepakt.

De komende jaren is het voor de Nieuwe Binnenweg van belang dat de ontwikkeling van horeca zeer gecontroleerd

plaatsvindt. De omliggende wijken ondergaan langzaam het proces van ‘gentrification’ (opwaardering van de buurt).

Horeca aan de Nieuwe Binnenweg zal zich in lijn met dit proces moeten ontwikkelen. De gemeente zal horeca-

initiatieven, die de opwaardering van het gebied ondersteunen, stimuleren. Daarnaast zullen ondernemers willen

blijven inspelen op de aantrekkingskracht van het gebied op het jonge uitgaanspubliek.

Noordplein en Zwaanshals
De horeca in het gebied rondom het Noordplein en de Zwaanshals is op dit

moment grotendeels winkelondersteunend. Maar met de komst van een aantal

bijzondere restaurants in het gebied, is de ontwikkeling ingezet om een trekker

voor hoogwaardige horeca te worden, zowel dag- als avondhoreca. Er is ruimte

voor meer aanbod van hoogwaardige horeca. Dit houdt bezoekers langer vast

in het gebied. Het horeca-aanbod zal niet meer enkel winkelondersteunend zijn,

maar trekt een bredere en bovenlokale doelgroep aan. Bij de ontwikkeling van de

horeca aan het Noordplein e.o. is samenwerking op strategisch en operationeel

niveau met woningcorporatie Havensteder noodzakelijk.
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Noord is in trek bij hoogopgeleide starters, creatieven en jonge gezinnen. Een aantrekkelijk horecagebied in Noord

vormt een extra stimulans voor deze doelgroepen om zich te vestigen in Rotterdam. Daarnaast zullen de restaurants

uit het luxe segment een oudere doelgroep bedienen.

Een belangrijk element voor de aantrekkingskracht van het gebied is de Rotte. Het water staat in directe verbinding

met een groot netwerk van recreatievaart. Aanlegsteigers en terrassen aan het water kunnen het Noordplein een

kwaliteitsimpuls geven. Horeca is dan ondersteunend aan waterrecreatie.

Oostzeedijk en Oostplein
De Oostzeedijk is onderdeel van de as die het centrum van Rotterdam verbindt

met Kralingen en de Erasmuscampus. Het Oostplein fungeert als knooppunt

van deze delen van de stad. Met de ontwikkeling van de campus en delen van

sportpark Toepad als woonbestemming, wordt de rol van het Oostplein en de

Oostzeedijk (en de straten in het verlengde daarvan) als verbindende elementen

groter. De Oostzeedijk/Oostplein is een studentengebied, met veel studenten-

woningen en studentensociëteiten. Het horeca-aanbod is hierop deels aangepast.

Dit karakter kan versterkt worden met de komst van nieuwe horeca, gericht op

studenten aan de Oostzeedijk. Daarom staan we aan de Oostzeedijk meer

horeca-inrichtingen toe met als primaire activiteit het vertrekken van drank of maaltijden.

Het Oostplein heeft vanwege de vele drukke verkeersstromen een magere verblijfskwaliteit. Het aantrekkelijker

maken van het plein is daarom vooral een fysieke opgave. Maar ook programmatisch kan de kwaliteit van het plein

verbeteren door het mogelijk maken van horecavoorzieningen met een aantrekkelijke uitstraling in de plinten van

de bebouwing.

Rondje Rijnhaven
De Kop van Zuid is al jaren onderwerp van grootschalige herstructurering en

stedelijke inzet. De Wilhelminapier is nu met de aanwezigheid van een aantal

grote publiekstrekkers, zoals het Nieuwe Luxor, de Cruise Terminal en Hotel New

York, niet alleen een hoogwaardig woon- en werkmilieu, maar ook een regionale

en landelijke magneet.

Ook de overzijde van de Rijnhaven, Katendrecht, heeft een bijzondere ontwikke-

ling doorgemaakt en fungeert nu als aantrekkelijk woongebied waar leisure,

horeca en cultuur de dragers zijn. Het Deliplein ondergaat een ingrijpende reno-

vatie, waarbij creatieve ondernemers de ruimte krijgen om uiteenlopende functies

te ontwikkelen, zoals restaurants, winkels, ateliers of galeries. Daarnaast geeft

de ontwikkeling van de Feniksloodsen tot woon-, uitgaans- en winkelcomplex

Katendrecht een extra kwaliteit.

De komst van de Rijnhavenbrug voor voetgangers en fietsers maakt de

Wilhelminapier en Katendrecht tot een meer samenhangend geheel, het

zogenaamde ‘Rondje Rijnhaven’. Daarom wordt het Rondje Rijnhaven als

geheel benoemd tot focusgebied.

Op de trend van horecaontwikkeling die de afgelopen jaren in het gebied is

ingezet, kan worden doorgebouwd. Aan het Deliplein en in de Feniksloodsen

op Katendrecht juicht de gemeente de komst van creatieve horecaconcepten

toe, mits dit de bewoners van het gebied geen overlast bezorgt. Met het relatief hoge aandeel eigen vastgoed op

Katendrecht zal de gemeente hierop sturen.

Ook de Wilhelminapier biedt ruimte voor verdere ontwikkeling van de innovatieve horecaconcepten voor eten,

drinken, uitgaan of ondersteunend aan de culturele functie van het gebied. Deze zijn gericht op een oudere

doelgroep en hogere inkomensdoelgroepen.
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Historisch Delfshaven en Voorhaven
De Voorhaven is een uniek gebied in de stad vanwege het pittoreske havenkarak-

ter. Het gebied kent vele monumentale panden, galeries, antiquairs en een aantal

goede horecazaken met voornamelijk een eet- en drinkfunctie. Deze combinatie

van functies geeft het gebied stedelijke bekendheid en allure. Het gebied vormt

een trekker voor internationaal toerisme, een ouder publiek en de hogere inko-

mensgroepen. De gemeente wil het horeca-aanbod voor deze doelgroepen in

Rotterdam garanderen en vindt het daarom zaak om de kwaliteit van horeca in

het gebied op niveau te houden en uitbreiding te stimuleren.

Historisch Delfshaven grenst aan een omgeving met relatief grote sociale en

veiligheidsproblematiek. Ook zijn de panden gehorig. Bovendien is de afstand tot het centrum groot. Dit maakt het

gebied niet tot een logische bestemming voor centrumbezoekers en toeristen. Er is de afgelopen jaren door verschil-

lende partijen geïnvesteerd in de toeristische ontwikkeling van het gebied, maar dit is niet van de grond gekomen.

Tegelijkertijd biedt de gentrification van de omliggende wijken en het opwaarderen van Delfshaven als woongebied

een kans om een meer lokale doelgroep aan te trekken. De opgave voor de komende jaren in het gebied is daarom

aan te sluiten op deze trend door het bieden van horeca met een veelzijdige dag- en avondfunctie. Daarnaast zet de

gemeente in om het gebied meer te profileren als bijzondere plek voor vergaderingen, feesten en trouwerijen.

Strand Hoek van Holland
Het strand van Hoek van Holland, ter hoogte van de Badweg, heeft zich de

laatste jaren ontwikkeld tot bekend horeca,- en uitgaansgebied. De gemeente

heeft ondernemers hiertoe actief gestimuleerd. Originele concepten met een

dag-, avond,- en nachtfunctie trekken een breed publiek, vooral afkomstig uit de

regio Westland. Ook steeds meer Rotterdammers ontdekken Hoek van Holland

als uitgaanslocatie.

Horeca-exploitatie op het strand is natuurlijk anders dan horeca-exploitatie in de

stad. Strandrecreatie heeft te maken met uitzonderlijke omstandigheden, zoals

onvoorspelbaarheid van drukte op het strand, de seizoensgebondenheid van de

paviljoens en bijzondere regelgeving op het gebied van waterveiligheid en natuurbescherming. Dit geeft het strand

zijn charme en kwaliteit en vraagt flexibiliteit en creativiteit van horecaondernemers.

Naast een strip van uitgaansgelegenheden, leent het strand van Hoek van Holland zich als locatie voor grootscha-

lige evenementen. In juni 2011 tekenden politie, gemeente en strandondernemers het convenant ‘Openbare orde en

Veiligheid Strand Hoek van Holland’. Verdere ontwikkeling van horeca aan het strand moet voortaan samengaan met

goede afspraken over maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarnaast is verdere ontwikke-

ling van horeca pas mogelijk wanneer de ontsluiting van de strandstrip verbetert.

1e en 2e Middellandstraat en West-Kruiskade
De 1e en 2e Middellandstraat en de West-Kruiskade vormen samen een van de

grotere multiculturele winkellinten van Rotterdam. De straten kennen een breed

internationaal aanbod van detailhandel en food.

Om het veiligheidsgevoel in het gebied te verbeteren en om het woon- en winkel-

genot in het gebied te verbeteren, is de Alliantie West-Kruiskade opgericht.

Gemeente en woningcorporaties richten zich samen met de ondernemers op

intensief beheer van winkel- en bedrijfspanden, de aanpak van overlastgevende

panden en het uitvoeren van het economisch actieprogramma ‘Verbetering

Winkelgebied West-Kruiskade’. Inmiddels is de West-Kruiskade in transformatie

naar ‘de straat met de 1000 smaken’, een aantrekkelijk winkelgebied met eethuisjes en toko’s.

De genoemde aanpak, samen met het beleid ‘verminderen’ in de horecanota 2007-2011, heeft ervoor gezorgd dat

ook het horecabestand in het gebied de afgelopen jaren is teruggebracht.
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Deze succesvolle aanpak wordt de komende twee jaar doorgezet en omdat het gecontroleerd toevoegen van horeca

deel uitmaakt van de aanpak, werkt de Alliantie aan het invullen van horecapanden met dag- en avondhoreca die het

nieuwe karakter van de West-Kruiskade ondersteunt.

Evenementenlocaties (Ahoy, Maassilo en Eclipse)
Rotterdam kent een drietal stedelijke magneten als het gaat om grootschalig

uitgaan en evenementen. Ahoy, de Maassilo en Eclipse trekken als evenementen-

locatie een (boven)regionaal publiek voor een breed aanbod aan evenementen,

zoals congressen, concerten of feesten. Deze locaties dragen bij aan het leven-

dige en jonge imago van de stad. De aard en het tijdstip van het evenement

brengt een mogelijk veiligheidsrisico met zich mee. Daarom vallen de

evenementenlocaties onder stedelijke regie.
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In dit Actieprogramma staat vermeld wat na vaststelling van het beleid op bepaalde, nog niet uitgewerkte beleids-

aspecten van de gemeente verwacht mag worden, waar zij regie op voert, wat geïmplementeerd wordt en wie

wanneer waarvoor verantwoordelijk is. Een aantal ontwikkelingen die de basis vormt voor het horecabeleid is nog

gaande of moet nog ingezet worden. Tevens is in een aantal gevallen een intensief implementatieplan nodig om

vorm te geven aan beleid.

Analyse Hotelsector

Er wordt een analyse gemaakt van de hotelsector. Hierin wordt aanbod en vraag tegen elkaar afgezet en worden de

hotelplannen in Rotterdam geïnventariseerd. Met deze informatie wil de gemeente Rotterdam de hotelsector een

handvat geven om vestigingsbeslissingen te nemen. De hotelsector is in Rotterdam niet in aantal gemaximeerd,

maar het gemeentelijk standpunt is wel dat plannen alleen gefaciliteerd worden als er sprake is van een specifieke

afnemer (hotel) en een financieel haalbaar plan.

Planning: 2012

Verantwoordelijk: Cluster Stadsontwikkeling, economie

Accountmanagement, Stadsmakelaar en Gebiedsteams

Accountmanager
Zoals in hoofdstuk 3 van de Horecanota reeds is verwoord, is een accountmanager detailhandel en horeca

verantwoordelijk voor een aantal keyaccounts. Deze accountmanager onderhoudt tevens intern de contacten met

onder andere ondernemershuis en de gebiedsteams.

Planning: 2012 opstartfase, januari 2013 op orde

Verantwoordelijk: Cluster Stadsontwikkeling

Ondernemershuis
Het Ondernemershuis Zuid zal geïntegreerd worden in het ondernemersplein. Het Ondernemershuis zal zich in het

komende jaar ontwikkelen tot het loket waar horecaondernemers terecht kunnen met hun vragen. Tevens worden

medewerkers van het ondernemershuis ingezet ten behoeve van deskundigheidsbevordering van de ondernemers,

bijvoorbeeld door het verzorgen van workshops.

Planning: 2012 opstartfase, januari 2013 op orde

Verantwoordelijk: Cluster Stadsontwikkeling

Stadsmakelaar
De werkzaamheden van de Stadsmakelaar worden de komende tijd uitgebreid. Met name wordt geïnvesteerd in

een digitaal loket waar het gehele aanbod onroerende zaken van de gemeente Rotterdam zichtbaar is. Ambitie is om

digitaal zoeken op specifieke gebieden mogelijk te maken, maar ook bijvoorbeeld op braakliggende terreinen, kavels,

sectoren/branches (waaronder ‘horeca’ en ‘huren’, ‘kopen’ of ‘tijdelijk beschikbaar’). Mogelijk kunnen op termijn ook

woningbouwcorporaties hun aanbod op deze website presenteren.

Planning: 2012 en 2013 voor uitbouw systeem

Verantwoordelijk Cluster Stadsontwikkeling

Gebiedsteams
De drie gebiedsontwikkelaars van het cluster Stadsontwikkeling geven momenteel vorm aan de vier gebiedsteams

(Centrum, Noord-Oost, Zuid en West) waarin zitting wordt genomen door afdelingen vergunningen, vastgoed,

gebiedsontwikkeling, bureau bestemmingsplannen en economie. Deze teams bevinden zich in de opstartfase en

zullen gaandeweg 2012 meer de regie pakken en de koers in de gebieden gaan bepalen.

Planning: 2012 is opstartfase, januari 2013 regie op orde

Verantwoordelijk: Cluster Stadsontwikkeling
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Gebiedsgerichte horeca

Gebiedsprogramma’s
De gebiedsteams stellen integrale gebiedsprogramma’s op met als thema’s economie, wonen en bereikbaarheid.

Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gebiedontwikkelaars. Horeca maakt hier onderdeel van uit. De focus-

gebiedsomschrijvingen worden in de programma’s opgenomen. Gezien de opstartfase van de gebiedsteams wordt

in 2012 onderzocht hoe de koppeling tussen de horecagebiedsplannen en de gebiedsprogramma’s eruit gaat zien.

Planning: 2012 onderzoekfase, januari 2013 gereed

Verantwoordelijk: Cluster Stadsontwikkeling en directie Veiligheid

Horecagebiedsplannen
Deelgemeenten worden gevraagd horecagebiedsplannen te maken. Deze worden opgenomen in de deel-

gemeentelijke integrale vierjaarlijkse gebiedsplannen. De focusgebiedsomschrijvingen vormen de basis. Hier mag in

de gebiedsplannen niet aan voorbij worden gegaan. Op detailniveau (per wijk/buurt/straat) wordt aangegeven wat de

horeca ontwikkelingsrichting is. De plannen worden door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Om te voorkomen dat grote verschillen ontstaan tussen de horecagebiedsplannen biedt de directie Veiligheid een

format aan. Door dit format te volgen, geven de deelgemeenten gebiedsgerichte invulling aan het stedelijke

horecabeleid. Er is geen ruimte voor andere beleidsmatige op horeca gerichte afwegingen.

Format
In onderstaande tabel staat beschreven welke onderwerpen in ieder geval aan bod moeten komen in de horeca-

gebiedsplannen.

1. Gebiedsbeschrijving
• Ambities ten behoeve van het gebied

• Beschrijving van het soort horeca dat nu gevestigd is in het gebied (dichtheid en kwaliteit van de

exploitatievormen)

• Functies en karakter van de omgeving

• Druk op het woon- en leefklimaat

• Woonmilieu(s)

• Eventuele veiligheids- of leefbaarheidsproblemen

2. Gewenste ontwikkeling
• (Gericht) ontwikkelen/consolideren/verminderen

• Gewenste exploitatievormen (categorieën)

• Wenselijkheid vergunningvrije inrichtingen

• Wenselijkheid tijdelijke vergunningen

Check:

• Past de gewenste ontwikkeling binnen de stedelijke Horecanotakaders

• Past de gewenste ontwikkeling binnen het betreffende integrale gebiedsprogramma

3. Toezicht
• Risico-inschatting ten aanzien van toezicht; welk gebied heeft steviger toezicht nodig en welke gebieden

kunnen worden afgedaan met minder toezicht?
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Overgangstermijn
Na vaststelling van de Horecanota is door de deelgemeenten ten behoeve van de vergunningverlening nog geen

gebiedsgericht horecaplan opgesteld. Ter overbrugging gelden in die periode de gebiedskaders voor woongebieden,

gemeenschapskernen, publiekintensieve recreatiegebieden en bedrijventerreinen/industriegebieden uit paragraaf

5.2 van de Horecanota. De door de burgemeester vastgestelde deelgemeentelijke Horecanota’s c.q. deel-

gemeentelijk horecabeleid komen bij inwerkingtreding van de nota te vervallen.

Planning: na inwerkingtreding van de horecanota dienen de deelgemeenten binnen drie maanden

een paragraaf horecagebiedsplan conform format aan te leveren. Ter vaststelling van in

totaal 14 horecagebiedsplannen leveren de dagelijkse besturen van de deelgemeenten

deze aan bij de directie Veiligheid.

Verantwoordelijk: uitvoering: deelgemeenten. Regie: directie Veiligheid

Vergunningverlening

Exploitatievergunning
Na vaststelling van de Horecanota is het nieuwe vergunningenbeleid bij nieuwe vergunningaanvragen onverkort van

toepassing. Dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) in een later stadium dit jaar breed wordt aangepast,

laat dit onverlet. De verplichting om over een exploitatievergunning te beschikken blijft hierin bestaan.

De vergunningen die voor vaststelling van de Horecanota zijn afgegeven, vallen niet onder de systematiek van

vergunnen op basis van activiteiten en kunnen (nog) niet van een exploitatieprofiel worden voorzien.

Planning: bij inwerkingtreding Horecanota

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies en Team Horecavergunningen

Aanpassing Leges horecavergunningen
Leges in overeenstemming brengen met het nieuwe vergunningstelsel.

Planning: nieuwe leges horecavergunningen worden vastgesteld tijdens de begrotingsbehandeling

in het najaar.

Verantwoordelijk: DMC, directie Veiligheid: Team Horecavergunningen
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Implementatie beoordeling geluidsproductie in aanvraag exploitatievergunning.
Informatieverstrekking naar ondernemers over geluidsrapportage als indieningsvereiste en rol en taak DCMR en

gemeente.

Planning bij inwerkingtreding Horecanota

Verantwoordelijk DCMR, directie Veiligheid: Team Horecavergunningen

Implementatie kortlopende horecavergunning
De kortlopende, tijdelijke exploitatievergunning voor de duur van maximaal zes maanden in leegstaande panden

kan op basis van de vergunningplicht voor openbare inrichting na vaststelling van de nota worden aangevraagd en

verleend. De vergunningplicht blijft van kracht.

Planning: bij inwerkingtreding horecanota

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Horecavergunningen

Implementatie en digitalisering Verlaatjes
Digitaal aanvragen van de kraskaart, via de mobiele telefoon melden van een verlaatje en de verruiming van het

aantal verlaatjes van 10 naar 12 gaat in vanaf het nieuwe kalenderjaar, te weten 1 januari 2013. Er is een APV

aanpassing nodig.

Planning: 1 januari 2013

Verantwoordelijk directie Veiligheid: Team Horecavergunningen, Programma Dienstverlening, BJI

Publiceren Exploitatievergunningen op www.rotterdam.nl
Belangstellenden kunnen zich via internet informeren over afgegeven exploitatievergunningen.

Planning: 1 januari 2013

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Horecavergunningen

Digitalisering aanvragen wijziging beheer
Planning: bij inwerkingtreding van de aangepaste APV (vermoedelijk september/oktober 2012) is dit

punt juridisch geregeld en is er een systeem voor de aanvragen ontwikkeld. Tot inwerking-

treding van de APV kan via e-mail op deze wijze worden gewerkt.

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Horecavergunningen, Programma Dienstverlening



Regelhulp voor horeca ondernemers op www.rotterdam.nl.
Ondernemers kunnen zich via deze website informeren over de vereisten die worden gesteld ten aanzien van het

exploiteren van activiteiten en starten van een horeca inrichting in Rotterdam. Het één ingangsprincipe (paragraaf

3.1) voor nieuwe concepten en nieuwe ondernemers gaat hier aan vooraf waarbij de Regelhulp als informatiebron

kan worden geraadpleegd.

Planning: juli 2013

Verantwoordelijk: Programma Dienstverlening, directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies en Team

Horecavergunningen

Pilot Ondernemingsdossier
Koninklijke Horeca Nederland is eind 2011 gestart met de invoering van het Ondernemingsdossier en de uitwerking

ervan in pilots met onder andere Rotterdamse horecaondernemers. De pilot wordt eind 2012 geëvalueerd. Nadere

uitwerking van het Ondernemingsdossier als mogelijke basis voor vergunningverlening en vertrouwensaanpak wordt

uitgewerkt op basis van de evaluatie van de pilot.

Planning: evaluatie pilot eind 2012, beslissing wel/geen doorstart, bij doorstart implementatie vanaf

2013

Verantwoordelijk: Koninklijke Horeca Nederland, Stadsontwikkeling, Programma Dienstverlening, directie

Veiligheid: Team Horecavergunningen

Toezicht

Implementatie toezichtmodel
Directie Veiligheid heeft met inwerkingtreding van de Horecanota de regie op toezicht. Om de regiefunctie goed uit te

kunnen voeren, wordt ingezet op een intensief implementatietraject toezicht. Hierbij staat de risico-inschatting van

kernbepalingen centraal en tevens de uitwerking van de wijze waarop binnen de drie verschillende niveaus toezicht

wordt vormgegeven. Daarnaast wordt samen met de toezichthoudende partijen bepaald hoe toezicht wordt belegd

en wordt er samengewerkt met ‘Meerjarenprogramma fysieke veiligheid’.

Overgangstermijn
De omschakeling van de huidige manier van toezicht houden naar het toezicht van deze tijd is dermate omvangrijk

dat er een overgangstermijn geldt voor de periode na vaststelling van de Horecanota. Dit betekent concreet dat de

toezichtsmodellen (alleen toezicht, niet de handhaving) horeca, Horecare en geluid uit de Horecanota (2007-2011)

onverkort van toepassing blijven totdat de acties op het gebied van toezicht uit dit programma zijn ingevuld.

Planning: 2012 opstartfase, januari 2013 op orde

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies, politie, Stadstoezicht, Stadsontwikkeling:

toezicht gebouwen Meerjarenprogramma fysieke veiligheid, DCMR Milieudienst Rijnmond

en de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer)

Digitalisering toezicht
Om op een gedegen wijze regie op toezicht te kunnen houden, is systeemondersteuning (toezichtmodule) nodig die

voor alle toezichthoudende partijen toegankelijk is. Een businesscase waaruit moet blijken wat aan functionaliteiten

gewenst wordt, is reeds gestart.

Planning: juli 2013

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies, politie, Stadstoezicht, Stadsontwikkeling:

toezicht gebouwen Meerjarenprogramma fysieke veiligheid, DCMR Milieudienst Rijnmond

en de Veiligheidregio Rotterdam-Rijnmond (brandweer)
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Handhaving

Handhavingsarrangement
Het handhavingsarrangement is bij inwerkingtreding van de Horecanota van toepassing. De nog te wijzigen APV laat

deze beleidsvrijheid onverlet. De handhaving op activiteiten is echter alleen van toepassing op de vergunningen die

na vaststelling van de Horecanota zijn afgegeven.

Planning: bij inwerkingtreding Horecanota

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies

Schorsing vergunning
Het instrument om tot schorsing van een vergunning over te gaan kan pas als zodanig worden gebruikt na opname

ervan in de nieuwe APV. Dit betreft een technische wijziging van de APV en aanvulling op de mogelijkheid om

vergunningen te weigeren of tijdelijk in te trekken. Gezien dit feit wordt tot de vaststelling van de APV tijdelijk

ingetrokken indien een schorsingssituatie zich voordoet als bedoeld in het handhavingsarrangement.

Planning: bij inwerkingtreding APV (vermoedelijk september/oktober 2012)

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Strategie, BJI

Drank- en Horecawet
Bij de inwerkingtreding van de Horecanota 2012-2016 wordt de aan de deelgemeenten gedelegeerde bevoegdheid

om te handhaven op de Drank- en Horecawetvergunning ingetrokken en bij de burgemeester belegd. Hiermee wordt

vooruit gelopen op de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013. Tevens wordt hiermee bereikt

dat de trajecten van handhaving op de exploitatievergunning en handhaving op de Drank- en Horecawetvergunning

parallel gaan lopen.

Planning: bij inwerkingtreding Horecanota

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Strategie

Evaluatie

Ongeveer halverwege de looptijd van de Horecanota en tegen het einde van de geldigheidsduur van de twee-

jaarlijkse horecagebiedsplannen wordt de nota geëvalueerd en bezien of tussentijds aanpassingen noodzakelijk zijn.

Planning: uiterlijk augustus 2014 afgerond

Verantwoordelijk: directie Veiligheid: Team Beleid en Interventies, Cluster Stadsontwikkeling
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