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Aanleiding
Op 30 januari 2017 heeft de raad van Tilburg het horecabeleid geactualiseerd. Tijdens het
besluitvormingsproces is gesproken over de gewenste ontwikkeling van horeca in het Dwaalgebied. In het
horecabeleid is de mogelijkheid opgenomen om na zorgvuldige afweging restaurants mogelijk te maken in het
Dwaalgebied. De portefeuillehouder Economie heeft toegezegd om nadere voorwaarden en criteria uit te
werken voor deze zorgvuldige afweging. Tijdens de behandeling van het horecabeleid in de raad is tevens een
motie aangenomen die oproept om te onderzoeken of het in afwijking van het beleid toch mogelijk gemaakt
kan worden om restaurants toe te staan in de Heuvelstraat in de omgeving mits deze overdag geopend zijn.

Beoogd effect/ bestuurlijk kader
Met dit voorstel wordt duidelijkheid gegeven over de mogelijkheid voor het vestigen van restaurants, zowel in
de Heuvelstraat en de omgeving als in het Dwaalgebied. Dit in aanvulling op het op 30 januari vastgestelde
horecabeleid.

Besluit
Het college heeft besloten om:
1. Het ontwerpbesluit te nemen om:
1.1
In het Dwaalgebied slechts vestiging van nieuwe daghoreca toe te staan van daghoreca
(openingstijden tussen 07.00u en 23.00u).
1.1.1
'restaurants' na afweging mogelijk te maken door een sluitingstijd van 00.00u toe te
staan door gebruik te maken van de in de APV opgenomen bevoegdheid van de
burgemeester om afwijkende sluitingstijden vast te stellen voor bijzondere situaties.
1.2
De procesafspraak te maken om ten aanzien van elk initiatief voor vestiging van horeca
voorafgaand aan het nemen van een definitief besluit voor het verlenen van een ontheffing
van het bestemmingsplan ten behoeve van horeca een reactie te vragen aan een
vertegenwoordiging van het Dwaalgebied. Ook ten aanzien van het toestaan van een
sluitingstijd 00.00u zal een reactie worden gevraagd aan vertegenwoordigers van het
Dwaalgebied.
1.3
Restaurants niet toe te staan in de Heuvelstraat (met uitzondering van het meest westelijk
deel) en het overige deel van het kernwinkelgebied
2. Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit aan de raad aanbieden en vragen wensen en bedenkingen aan het
college kenbaar te maken.
3. Een definitief besluit nemen aan de hand van de terugkoppeling van de bespreking in de themacommissie.

Argumenten
1.1.1

Voor het behoud van een goede balans tussen leefbaarheid en de levendigheid in het Dwaalgebied is
het van belang om geen nieuwe horeca toe te met openingstijden na 00.00u
De in het horecabeleid opgenomen horecacategorie restaurant kent op grond van de bepalingen opgenomen
in de APV een sluitingstijd van 02.00u of 03.00u. Deze tijden zijn minder passend voor een gebied als het
Dwaalgebied waar wonen een belangrijke functie is. Het Dwaalgebied kan voor restaurants een
onderscheidend vestigingsmilieu vormen. Een sluitingstijd van 23.00u is voor een deel van de horecaondernemers echter te beperkt. Door afhankelijk van de gekozen vorm van de horecagelegenheid een
afwijkende sluitingstijd van 00.00u te hanteren kan tegemoet gekomen worden aan de wens om ook

restaurants toe te staan in het Dwaalgebied zonder dat de balans tussen het dag en nachtritme van het
Dwaalgebied te veel onder druk komt te staan.
1.1.2

In de voorbereiding op deze nota en tijdens de bijeenkomst voor raadsleden georganiseerd door de
Dwaalgroep is door vertegenwoordigers van het Dwaalgebied kenbaar gemaakt dat openingstijden
van nieuwe horeca beperkt zouden moeten zijn.
Vertegenwoordigers van inwoners en ondernemers in het Dwaalgebied zijn vertegenwoordigd in de
zogenaamde Dwaalgroep. Zij hebben in voorbereiding van deze nota aangegeven dat het niet wenselijk is om
restaurants met een sluitingstijd later dan 00.00u in het Dwaalgebied toe te staan. Dit is ook verteld door de
Dwaalgroep op 11 september in een bijeenkomst die door hen voor raadsleden was georganiseerd. Met de nu
reeds aanwezige horeca waarvoor ruimere sluitingstijden gelden en de mogelijkheden die er zijn om middels
daghoreca toch een bijdrage te leveren aan de gewenste levendigheid in het Dwaalgebied is het toestaan van
restaurants met openingstijden na 00.00u voor deze mensen niet gewenst.
1.1.3

Door alleen met het toepassen van de in de APV opgenomen bevoegdheid van de burgemeester een
afwijkende sluitingstijd van 00.00 toe te staan voor de daghoreca in het Dwaalgebied kan er per
horecagelegenheid een afweging worden gemaakt.
Met het bieden van de mogelijkheid van een ruimere sluitingstijd voor daghoreca in het Dwaalgebied kunnen
we horecagelegenheden de mogelijkheid bieden om een meer op een regulier restaurant gelijkende horecaexploitatie uit te oefenen. Hiervoor kan de bevoegdheid van de burgemeester worden gebruikt zoals deze is
opgenomen in artikel 32 lid 7 van de APV (De burgemeester kan in bijzondere gevallen dan wel bij bijzondere
gebeurtenissen van tijdelijke aard onder door hem te bepalen voorschriften, ontheffing verlenen van de
verboden ingevolge het eerste tot en met het vijfde lid). Doordat dit echter gekoppeld is aan de
exploitatievergunning en niet aan de planologische mogelijkheden kan bij verandering van de exploitant
opnieuw een afweging worden gemaakt ten aanzien van de sluitingstijd.
1.2

Het handhaven van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid vereist een zorgvuldige afweging,
input van een vertegenwoordiging van inwoners en ondernemers uit het gebied draagt bij aan die
zorgvuldige afweging.
Nieuwe horeca in het Dwaalgebied kan worden toegestaan door middel van een ontheffing van het
bestemmingsplan als er nu nog geen horeca is toegestaan in het bestemmingsplan. Om deze reden wordt
voorgesteld om een reactie te vragen aan een vertegenwoordiging van de bewoners en ondernemers uit het
Dwaalgebied ten aanzien van nieuwe initiatieven voor daghoreca. Hiermee kunnen we een zorgvuldig besluit
nemen waarin we kennis hebben van het standpunt van de omgeving met betrekking tot de balans tussen
levendigheid en leefbaarheid die voor dit deel van de binnenstad van belang is. Elementen van de beoordeling
kunnen zijn de schaal en omvang van het initiatief, waarbij het samenvoegen van panden over het algemeen
niet wenselijk is. Ook de spreiding van functies over het gebied kan meewegen in de beslissing om al dan niet
horeca toe te staan.
Een aanvullende reden voor een goede afstemming met belanghebbenden in het Dwaalgebied is dat een
zorgvuldige besluitvorming ook kan bijdragen aan het voorkomen van een eventuele bezwaarprocedure of
goed doorlopen daarvan.
1.3.1

Het toestaan van restaurants in het Kernwinkelgebied draagt niet bij aan het functioneren van dit
gebied en de nabijgelegen horecaconcentraties.
Het uitbreiden van het horeca-aanbod in de Heuvelstraat is een gewenste ontwikkeling wanneer dit aansluit bij
de functie van het gebied. Dit is met name winkelen en verblijf gedurende de dag. Daarbij past het toevoegen
en uitbreiden van horeca die overdag geopend is. Er is geen meerwaarde voor het functioneren van het
winkelgebied als er ook in de avond nog horeca geopend is, daarvoor zijn aan de randen van het winkelgebied
voldoende mogelijkheden. In het westelijk deel van de Heuvelstraat vanaf de aansluiting met de Oude Markt
en aan het 'Radiopleintje' willen we wel reguliere restaurants met ruimere openingstijden (02.00u of 03.00u)
toestaan. Dit deel van de Heuvelstraat vormt het draaipunt tussen winkelgebied, dwaalgebied en
horecaconcentratiegebied.

1.3.2
Openstelling van restaurants overdag is juridisch niet af te dwingen
Er is geen mogelijkheid om af te dwingen dat restaurants overdag geopend zijn. Wel is het aannemelijk dat
restaurants in een winkelstraat ook overdag klanten willen bedienen, maar gelet op het eerdere argument
kiezen we hiervoor niet.
2.1

Het onder 1 genoemde ontwerpbesluit aan de raad aanbieden en vragen wensen en bedenkingen aan
het college kenbaar te maken.
Met dit voorgenomen besluit wordt uitwerking gegeven aan de toezegging namens het college van B&W tot
uitwerking van nadere voorwaarden en criteria in het kader van het door de raad vastgestelde horecabeleidskader. Door deze uitwerking voor wensen en bedenkingen aan de raad voor te leggen heeft de raad
gelegenheid daarop te reageren.
3.1

Een definitief besluit nemen aan de hand van de terugkoppeling van de bespreking in de
themacommissie.
Nadat de raad, c.q. de commissie VES zijn wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt heeft kan het college tot
een definitief besluit komen.

Kosten en dekking
Er zijn geen financiële consequenties aan de hier gestelde criteria. Het voorleggen van initiatieven voor horeca
in het Dwaalgebied is mogelijk binnen de bestaande capaciteit.

Vervolg
Alle initiatieven voor horeca in het Dwaalgebied worden voor een reactie voorgelegd aan vertegenwoordigers
van het Dwaalgebied evenals verzoeken voor het verruimen van de sluitingstijd naar 00.00u. Verder worden de
gebruikelijke procedures voor het verlenen van vergunningen gevolgd.

Evaluatie
Bij het vaststellen van het horecabeleid is afgesproken om jaarlijks in het Bestuurlijk overleg tussen gemeente
en het bestuur van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Tilburg het horeca beleid te evalueren en te bezien
waar aanpassing of actualisering nodig is. Het werken met de bovengenoemde criteria en voorwaarden zal in
deze evaluatiecyclus worden meegenomen.

