WIJKRAAD BINNENSTAD

ZIENSWIJZE ONTWIKKELINGSKADER HORECA 2017

De Wijkraad Binnenstad heeft aanzienlijke bezwaren tegen het Ontwikkelingskader
Horeca 2017.
Het nieuwe horecakader schept mogelijkheden voor de uitbreiding van de horeca in de
binnenstad, in bestaande en in nieuwe ontwikkelgebieden en biedt daarnaast
mogelijkheden voor verzwaring van bestaande horeca.
De Wijkraad Binnenstad is tegenstander van uitbreiding van de horeca en verzwaring
van bestaande horeca in het gebied binnen de singels, tenzij overleg met de betrokken
buurt duidelijk maakt dat er geen bezwaar is bij de omwonenden.
De redenen hiervoor zijn:
1. er is al voldoende horeca in de binnenstad en deze zorgt voor aanzienlijke overlast;
2. de uitgangspunten voor het beleid zijn onvoldoende helder of onvoldoende
onderbouwd.
3. de bewoners zijn onvoldoende betrokken geweest bij de totstandkoming van de
plannen.
Ad 1. Iedereen onderschrijft het belang van een woonfunctie in de binnenstad. Maar dan
moet er ook rekening worden gehouden met de bewoners en hun wensen. Belangrijk
daarbij is dat niet alle buurten over een kam moeten worden geschoren en dat er ook
mogelijkheden moeten zijn en blijven voor uiteenlopende categorieën bewoners.
Bewoners ervaren op dit moment al aanzienlijke overlast van de horeca in de
binnenstad: denk daarbij aan geluidsoverlast, stankoverlast, vervuiling, transport in
verband met bevoorrading. Ook de ruimte die in toenemende mate wordt ingenomen
door terrassen wordt als hinderlijk ervaren. Dat geldt niet alleen voor bewoners: er is in
toenemende mate sprake van verdringing van winkels en dat maakt de binnenstad voor
zowel bewoners als bezoekers minder aantrekkelijk. De overlast van de horeca is
overigens niet de enige overlast die de binnenstadbewoners ondervinden. Wij wijzen
hier op een steeds sterkere verdichting door omzettingen/splitsingen, evenementen,
een groeiend aantal bezoekers en toeristen, weinig groenvoorzieningen, uitbreiding
hotels e.d.
Ad 2. De nota is grotendeels gebaseerd op economische motieven en de belangen van de
bewoners worden hieraan in toenemende mate ondergeschikt. De uitbreiding van de
horeca wordt verdedigd vanuit de groei die de stad doormaakt. Er is echter geen
noodzaak de uitbreiding van de horeca voornamelijk in de binnenstad te laten
plaatsvinden: dat kan en moet ook in andere wijken, zeker als daar, zoals in Leidsche
Rijn, de grootste groei plaatsvindt.
De nota vermeldt weliswaar herhaalde malen een toets op leefbaarheid, maar het begrip
‘leefbaarheid’ wordt echter nergens voldoende concreet gemaakt en wordt onvoldoende
eenduidig toegepast. In verband met adequate toetsing is een dergelijke verduidelijking
broodnodig.

De binnenstad is ingedeeld in zogenaamde kwartieren. Dit kan inderdaad nuttig zijn ter
oriëntatie van bezoekers. Onduidelijk is hoe besluitvorming heeft plaats gevonden over
deze indeling, maar in deze nota wordt hij gehanteerd als uitgangspunt voor het
horecabeleid. Dat leidt tot ongewenste consequenties. Wanneer bijvoorbeeld een buurt
in het Universiteitskwartier valt wordt geconcludeerd dat daar dus reuring voor
studenten moet kunnen plaatsvinden. Deze mogelijke consequentie speelde echter geen
enkele rol bij de totstandkoming van de indeling!
Ad 3. De plannen van B&W hebben tot grote onrust geleid onder de bewoners van de
binnenstad. Dat is begrijpelijk omdat de bewoners onvoldoende betrokken zijn geweest
bij de voorbereiding van de nota. Het stadgesprek in november 2015 werd door de daar
aanwezige bewoners als onbevredigend ervaren. Tijdens de
Raadsinformatiebijeenkomst werden bewoners die bezwaren maakten, expliciet als
klagers weggezet. Van betrokkenheid op buurtniveau is in het geheel geen sprake.
Bij het bewaken van de leefbaarheid spelen klachten van bewoners hoe dan ook een rol.
Dat betekent dat een klagende bewoner bij de handhaving serieus moet worden
genomen. Op dit moment laat de handhaving echter duidelijk te wensen over.
Concreet vragen wij van de gemeente het volgende:
- geen uitbreiding van het aantal horecavoorzieningen tenzij overleg met buurtbewoners
aantoont dat dit niet bezwaarlijk is;
- een duidelijke afbakening van de horeca-categorieën en geen verzwaring van bestaande
horeca;
- geen toepassing van de kwartieren bij het opstellen van horecabeleid;
- ondersteunende horeca in winkels voor maximaal 30% i.p.v. 40% en geen horeca aan de
straatzijde;
- meer ruimte rond terrassen voor voorbijgangers en ook op werven minstens 1,5 meter
doorgang;
- een preventieve bewaking van de leefbaarheid voor de bewoners;
- een goede handhaving, ook pro-actief.
Tenslotte: veel bewoners en groepen van bewoners hebben aangekondigd een
zienswijze m.b.t. dit horecakader in te dienen. Zij voelen zich niet of onvoldoende
gehoord en vragen aandacht voor de overlast die zij ervaren van de horeca. De wijkraad
ziet het niet als haar taak om te reageren op de specifieke ontwikkelingen per buurt. Wel
onderstreept de wijkraad het belang van de betrokkenheid van de bewoners in de
buurten bij de totstandkoming van het beleid. De wijkraad is van mening dat dit tot nu
onvoldoende is gebeurd en benadrukt dan ook het belang van een goed overleg en een
goede communicatie over de bezwaren die in deze fase door de bewoners naar voren
worden gebracht.
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