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1) Status 
 
Op grond van uw bevoegdheid kaders voor beleid op hoofdlijnen te stellen, bieden wij u ter 
vaststelling deze horecavisie ‘s-Hertogenbosch aan. 
 

2) Samenvatting 
 
Horeca en ’s-Hertogenbosch. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. De samenleving verandert, de 
horeca verandert. De horecavisie is een document om de dynamiek van de horeca in goede banen te 
leiden en de balans in de stad te behouden. Op sommige plekken en in sommige segmenten is ruimte 
voor groei, elders is juist het omgekeerde het geval. Horeca speelt in op maatschappelijke trends en 
levert een bijdrage aan de aantrekkingskracht van de hele gemeente en afzonderlijke deelgebieden in 
het bijzonder. Als kernpunten omvat deze horecavisie: 

- Er is ruimte voor groei. Dit wordt veroorzaakt door trends in de samenleving waarin ontmoeten 
buitenhuis belangrijker wordt en horeca steeds meer een ontmoetingsfunctie krijgt en door 
een wat achterblijvende groei in de afgelopen periode 

- In de binnenstad blijft winkelen een belangrijke hoofdfunctie, horeca is daar ondersteunend, 
maar wordt wel belangrijker. In de historische binnenstad is de inzet op het behoud en 
versterken van het onderscheidend vermogen van de horecaclusters. Het substantieel groter 
maken van clusters is niet aan de orde, de groeiruimte zit vooral aan de randen van de 
binnenstad en in de Spoorzone. In die gebieden is horeca ook belangrijk om een gebied op de 
kaart te zetten (‘placemaking’) 

- Verder zien we groei van horeca ter ondersteuning van andere functies op bedrijventerreinen, 
bij parken en plassen en in het buitengebied 

- Met de horecavisie zetten we in op kwaliteit en een zo divers mogelijk horeca-aanbod. Om 
meer grip te krijgen op de vraag welke horeca zich waar kan vestigen is een nieuw 
planologisch kader uitgewerkt. 

- Voor terrassen is deze visie een opmaat voor nieuwe terrasregels waarbij het principe 
'terrassen zijn te gast in de publieke ruimte' de leidraad is. Tevens wordt ingezet op meer 
maatwerk, het intact houden van het terrasareaal bij de zittende horeca en op een geringe 
verruiming van de terrastijden in de binnenstad (behalve in het uitgaansgebied). 

 
Deze ruimtelijk-economische horecavisie biedt de ruimtelijke kaders om wildgroei te voorkomen en de 
dynamiek in goede banen te kunnen leiden. Een goede afweging ten aanzien van leefbaarheid versus 
levendigheid is hierbij van belang. De visie is daarnaast is een parapludocument voor diverse 
vervolgstappen en acties.   
 
 
 



 

3) Voorstel 
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 
 

1. De ‘horecavisie ’s-Hertogenbosch, samen werken aan gastvrij ontmoeten! (thematische input 

voor de Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch)’ vast te stellen en te hanteren bij ruimtelijk-

functionele gebiedsvisies  

2. In te stemmen met de volgende hoofduitgangspunten van de horecavisie: 

a) Hoofddoel is het verhogen van kwaliteit, vernieuwing en diversiteit met behoud van het 

fijnmazige karakter en de leefbaarheid van (binnen)stad en dorpen. De groeipotentie 

wordt ingezet indien dit bijdraagt aan dit doel  

b) Voor de brede binnenstad betekent dit   

 het behoud van compacte horecaclusters  

 het bevorderen van routes tussen diverse sfeergebieden,  

 behoud en versterken van historische waarde en de diversiteit tussen meer 

dynamische en juist rustiger deelgebieden 

 terughoudendheid in het samenvoegen van horecapanden en horeca op verdieping in 

de historische binnenstad 

 dat we inzetten op kwaliteitsverbetering van de Markt 

 dat terrastijden in de brede binnenstad, maar buiten het uitgaansgebied, beperkt 

kunnen worden verruimd binnen de aangegeven kaders in paragraaf 5.5.2  

 dat ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor diversificatie en vernieuwing van het 

horeca-aanbod met name mogelijk is op de ontwikkellocaties aan de randen van de 

historische binnenstad, in de Spoorzone, waaronder de nieuwere horecaclusters 

Paleiskwartier en Tramkade (Bossche Stadsdelta) 

c) Voor Rosmalen betekent dit dat 

 horeca-uitbreiding onder voorwaarden kan plaatsvinden op de Driesprong  

 in de Groote Wielen in het nieuwe centrum voldoende ruimte wordt geboden voor 

horeca  

 voor de dorpen Nuland, Vinkel, Empel en Engelen initiatieven in de centrumgebieden 

voorstelbaar zijn onder de in de paragraaf 4.4 beschreven voorwaarden 

d) In wijken en buurten wordt zeer terughouden omgegaan met uitbreiding van horeca. 

Ingezet wordt op het terugdringen van (overlastgevende) horeca  

e) Voor andere gebieden betekent dit dat horeca-initiatieven mogelijk zijn onder de 

beschreven voorwaarden op de volgende plaatsen:  

 in het buitengebied ter ondersteuning van wandel- en fietsroutes  

 op bedrijventerreinen ter ondersteuning van het werkmilieu en  

 bij parken en plassen ter ondersteuning van de beleving daar. Bij plassen is, mits 

passend het binnen het algemeen kader Bossche Plassen, meer schaalgrootte 

mogelijk 

f) Voor nog onvoorziene maar kansrijke initiatieven geldt een open houding, hiertoe geldt 

het principe van de ‘vliegende vogel’ (zie paragraaf 4.9). Een passend voorstel wordt op 

de gebruikelijke wijze aan uw raad voorgesteld 

g) Voor de handhavingsinzet voor bestaande en nieuwe horeca geldt het ‘goede-buur- 

principe’ als leidraad (zie paragraaf 5.6), dit in lijn met de toekomstige Omgevingsdialoog. 



 

Ter ondersteuning hiervan zal een passende handhavingsinzet aan de orde komen in de  

handhavingsnota 2021 

h) Terrassen dienen zich naar aard en omvang te voegen naar de inrichting van de publieke 

ruimte, het historisch decor en het stads- of dorpsbeeld. Samen met belanghebbenden 

worden op basis van de uitgangspunten in paragraaf 5.5.1 de terrasregels geactualiseerd.  

3. Het planologisch kader met een nadere omschrijving van het begrip horeca en acht horeca-

categorieën als leidraad te gaan hanteren voor vergunningverlening en beoordeling van 

nieuwe initiatieven. Hiermee wordt  voorkomen dat zelfstandige horeca zich vanzelfsprekend 

op een detailhandelsbestemming vestigt  

4. Dat er in overleg tussen betrokken partijen (gemeente, horeca-ondernemers en 

bewonersorganisaties) een uitvoeringskalender wordt opgesteld voor actiepunten die 

voortvloeien uit deze horecavisie 
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4) Aanleiding 
 

Aanleiding 
Er is onder invloed van algemene trends en ontwikkelingen in de samenleving en consumentengedrag 
sprake van een hoge dynamiek in het gebruik van voorzieningen en de wijze waarop vrije tijd wordt 
ingevuld. Horeca en ’s-Hertogenbosch horen bij elkaar. Horeca is bij uitstek dé functie die het 
Bourgondische en gastvrije karakter van de stad uitdraagt en is daarmee een belangrijke functie in de 
stad. In economische zin, maar ook als voorziening voor onze eigen inwoners. Maar horeca is ook 
een functie die ingrijpt op het woon- en leefklimaat. Daarom is, mede op verzoek van de raad, o.a. in 
de raadsbrief van 2 oktober 2018, een nieuwe horecavisie voor de hele gemeente aangekondigd. Het 
huidige beleid dateert uit 1994, en is toe aan een ingrijpende update. Een discussienotitie is 
besproken in de raadscommissie Bedrijvigheid in juni 2019. Uw inbreng gaf aan dat we met de in de 
discussienotitie genoemde richtingaanwijzers een juist spoor zijn ingeslagen en op basis van uw 
inbreng is de nu voorliggende horecavisie verder uitgewerkt.  
 
Waarom nu? 
Horeca is een groeisector. Tegelijkertijd is er sprake van een afvlakkende groei bij bepaalde horeca-
segmenten. Het is van belang de ontwikkeling van de horeca in de gemeente in goede banen te 
leiden en vernieuwing en dynamiek te bevorderen op een manier die past bij het karakter van onze 
gemeente en op een wijze waarop wordt bijgedragen aan de ambities van de gemeente als geheel. 
Een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid is hierbij van belang.  Soms is de groei een 
compensatie voor krimp in andere consumentgerichte functies, maar vaak ondersteunend  aan andere 
functies (winkelen, cultuur, werken en wonen). Horeca is meestal een fijne plek om een lekker glas te 
drinken of een gerecht te eten. Keerzijde is helaas, gelukkig in bescheiden mate, dat horeca ook voor 
overlast kan zorgen. Positief geformuleerd is de rol van horeca aan het veranderen. Steeds meer 
ontmoeten we elkaar buitenshuis in de horeca. Tegelijkertijd nemen evenementen een deel van de 
functie van horeca over. Het ontbreekt nu aan een goed kader om horeca-initiatieven te beoordelen. 
Om te voorkomen dat we kansen laten liggen en de leefbaarheid onder te grote druk zetten is een 
nieuwe jas nodig. 

 
Meer dan de binnenstad, een visie voor de hele gemeente 
De horecasector vertoonde de afgelopen jaren een enorme dynamiek. Landelijk, maar ook in ’s-
Hertogenbosch, zij het minder dan gemiddeld. Het is een belangrijke smaakmaker (op tal van plekken) 
in onze gemeente en van gebiedsontwikkelingen. Een nieuw verhaal is nodig. Een verhaal dat minder 
dan in 1994 de focus legt op de Bossche binnenstad, maar ook op de mogelijkheden in de wijken en 
dorpen, op bedrijventerreinen, in het buitengebied, in parken of bij plassen. Het is dus een visie voor 
de hele gemeente. De horecavisie is primair een ruimtelijk-economische visie: welke horeca willen we 
waar (en waar niet)?  
 
Ambitie in de ontwikkeling van de gemeente: passend binnen Bossche sfeer en identiteit 
’s-Hertogenbosch is volop in ontwikkeling. In de historische binnenstad en de Spoorzone (samen de 
Brede Binnenstad), is horeca een belangrijk onderdeel in de mix van functies die de Brede Binnenstad 
aantrekkelijk maakt. Daarbij kan horeca de verschillende deelgebieden met elkaar verbinden en de 
entreegebieden versterken. Waarbij het behoud van het fijnmazige karakter een uitgangspunt is. Maar 
ook elders spelen diverse ontwikkelingen. De afronding van het centrumplan in Rosmalen, de 
gebiedsvisie voor station Oost e.o., de doorontwikkeling van woonwijk De Groote Wielen, de 
dynamiek op bedrijventerreinen, het aantrekkelijker maken van plassen en parken, en de 
veranderende functie van het buitengebied. Meer dan voorheen willen we, gedoseerd, kijken op welke 
wijze horeca een bijdrage kan leveren aan gebiedsopgaven. 
 
 



 

Aard en karakter horecavisie; stip aan de horizon en parapludocument voor nadere uitwerkingen 
De horecavisie nodigt uit om te investeren in onze gastvrije stad. Het is een toetsingskader waarmee 
horeca-initiatieven kunnen worden afgewogen. Daartoe is een aangepast planologisch kader de basis 
om meer grip te krijgen op de vraag waar welke horeca zich kan vestigen. Het is ook een 
(richtinggevend) parapludocument voor diverse (en soms meer formele) vervolguitwerkingen, zoals 
bestemmingsplannen (omgevingsplannen), horecaverordening, terrasregels en terrastijden. Daarmee 
vormt deze horecavisie de basis voor een op te stellen uitvoeringskalender. 
De horecavisie raakt ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden. Als gemeente willen we 
regels stellen waar het moet, maar partijen vooral uitnodigen om zélf met elkaar in gesprek te gaan. 
Als gemeente willen we waar nodig daarop initiatief nemen en een faciliterende rol vervullen. In de   
horecavisie is het ‘goede-buurprincipe’ genoemd, in lijn met de Bossche Omgevingsdialoog. Wanneer 
bewoners en ondernemers, waarvan het belang vaak minder uiteenlopend is dan weleens wordt 
gedacht, eerder met elkaar in gesprek gaan vergroot dit de kans op wederzijds begrip. Met de nieuwe 
horecavisie stimuleren we het samen, wonen, ondernemen en ontspannen  in elkaars nabijheid.  
 
Proces om te komen tot deze horecavisie 
Deze horecavisie is tot stand gekomen volgens een interactief werkproces. Van meet af aan stond 
vast dat we geen ambtelijk, gemeentelijk verhaal voor ogen hadden, maar een verhaal wat gedragen 
wordt door ondernemers en bewoners. En dat al deze partijen aan de lat staan om zaken te realiseren 
en voor elkaar te krijgen. De visie is dan ook gemaakt is samenspraak met partners in de gemeente. 
Bekende partners, zoals Koninklijke Horeca Nederland afdeling ’s-Hertogenbosch en afdeling 
Rosmalen, de wijkraad Bewoners Leefbare Binnenstad, en ondernemersvereniging Hartje ‘s-
Hertogenbosch vormden samen met de gemeente een werkgroep. Er zijn twee grotere bijeenkomsten 
georganiseerd voor wijk- en bewonersraden en voor horecaondernemers van binnen en buiten de 
gemeente. Bewoners zijn betrokken via een Digipanel. Op deze wijze is ook inspiratie gezocht buiten 
de gemeente, waarbij uiteraard gekeken is naar horecabeleid in andere steden. Voor een stand van 
zaken van de Bossche horeca en een doorkijk van trends en ontwikkelingen is gebruik gemaakt van 
de deskundigheid van bureau ZKA / Seinpost. Uw raad is betrokken door halverwege een 
discussienotitie, waarin de belangrijkste richtingaanwijzers voor de nieuwe horecavisie zijn 
beschreven, met u te delen en met u te bespreken. Met deze werkwijze is mede vormgegeven aan 
#samen (bestuursakkoord). 
 

 

4) Relatie met ander beleid en processen 
 
Beleidsactualisaties op vele fronten 
’s-Hertogenbosch is o.a. ten behoeve van voornoemde gebiedsontwikkelingen, bezig met actualiseren 
van beleid. Deze horecavisie sluit aan op en draagt bij aan ambities uit diverse andere (afgeronde of 
lopende) trajecten. Horeca staat voor HOtels, REstaurants, CAfé’s. U stelde eerder het beleidskader 
hotels en logiesaccommodaties vast. De nu voorliggende visie heeft dus betrekking op de overige 
horecavoorzieningen. Uiteraard staan beiden in nauwe wisselwerking met elkaar.  
 
Relatie met evenementenbeleid 
Horeca en evenementen hebben met elkaar te maken. Feitelijk zien we dat (sommige) evenementen 
de rol van (sommige) horeca overneemt. Dit kan gaan om foodfestivals maar ook om meer 
grootschalige pop- en dance-events, waardoor men minder naar de traditionele horeca gaat. Het is 
ook om deze reden dat het opstellen van het nieuwe evenementenbeleid gelijk is opgegaan en is 
afgestemd met het samenstellen van deze horecavisie. 
 
 
 



 

Relatie met Omgevingsvisie 
In de nieuwe Omgevingswet worden gemeenten, provincies en Rijk verplicht om één grondgebied 
dekkende Omgevingsvisie op te stellen. Dit betekent voor ‘s-Hertogenbosch dat verschillende 
bestaande beleidsnota’s, waaronder ook sectorale nota’s, (deels) op gaan in de Omgevingsvisie ‘s-
Hertogenbosch. De intentie is dat deze verschillende aspecten niet alleen worden samengevoegd in 
een document, maar ook daadwerkelijk met elkaar worden verbonden in beleidsontwikkeling en -
uitvoering. Hiervoor heeft uw raad vorig jaar de Startnotitie en het Plan van Aanpak voor de 
Omgevingsvisie vastgesteld. Binnen het raamwerk van de Bossche Omgevingsvisie wordt de 
uiteindelijke Horecavisie onderdeel van de pijler ‘thematisch beleid’. Daarnaast geeft de behandeling 
van dit voorstel input voor het op te stellen Koersdeel van de gemeentelijke Omgevingsvisie. 

 

5) Inhoud 
 

Kernkwaliteiten als uitgangspunt 
Als kernkwaliteiten voor de horeca in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn opgetekend: 
- Gastvrij en bourgondisch, bijna vanzelfsprekende begrippen die in de haarvaten van onze stad 

besloten liggen, maar die in een enkel geval nog beter kunnen worden onderstreept. Bij deze 

gastvrijheid, die je overal moet ervaren (bij aankomst in de gemeente, op straat en in de 

horecabedrijven) is een optimale veiligheid vanzelfsprekend;  

- Gemoedelijk en kleinschalig: de horeca in de gemeente is gemoedelijk en kleinschalig. Er zijn 

relatief veel kleine horecazaken en geen grote volledige horecapleinen. Horeca zit in de regel  

gemengd met andere functies. Naast een winkel, onder een woning. Dat geldt voor de binnenstad, 

maar zeker ook elders in de gemeente. Gezellig, ontspannen. En dat is een te koesteren 

kernkwaliteit; 

- Met ingehouden trots biedt ’s-Hertogenbosch  de meest karaktervolle binnenstad van het 

zuiden. Dat karakter zit hem in historie, in cultuur, maar zeker ook in de horeca die van oudsher in 

onze stad hoort, er geworteld is en de binnenstad kleur geeft; op tal van plekken. Om dat 

beeldbepalende karakter met name in de historische binnenstad te onderstrepen is een passende 

en ingetogen uitstraling van horeca relevant. Deze waardevolle karakteristiek van de binnenstad is 

voorts identiteitsdrager voor tal van andere plekken in de gemeente; 

- De unieke stad- en landverbindingen (groen en water) vindt men overal terug. In het grote 

buitengebied. Bij de plassen, in de parken. Met de Dieze, de Dommel, de Aa en de Zuid-

Willemsvaart. Het zijn deze kwaliteiten die op tal van plekken kansen bieden voor mooie, 

passende horecaconcepten die inspelen op en gebruikmaken van deze groene en blauwe 

kwaliteiten. 

Ruimtelijke visie is het fundament van deze horecavisie 

Vanuit deze kwaliteiten zien we enige ruimte voor groei en vooral diversificatie van de horeca. 

Aandacht voor leefbaarheid (inclusief het voorkomen van zwerfafval). Hierin ligt net als nu ook een rol 

bij de horecasector zelf. De horeca heeft zich in de afgelopen jaren ruimtelijk herkenbaar 

georganiseerd. Daardoor zijn  herkenbare clusters en deelgebieden ontstaan. Deze herkenbaarheid 

willen we verder bevorderen. 

  Voor de Brede Binnenstad geldt als ruimtelijk toetsingskader: 

o behoud en versterken van de historische waarde en de diversiteit tussen  

dynamische en rustigere deelgebieden; 

o behoud van compacte horecaclusters; 

o stimuleren en verhogen onderscheidend vermogen van de horecaclusters,  

alsmede stimuleren van routes  in de Brede Binnenstad; 

o inzetten op kwaliteitsverbetering op de Markt;   



 

o bewaren van rust in de typische stiltegebieden en woonstraten;  

o in de historische binnenstad blijft de gemeente terughoudend waar het gaat om 

het samenvoegen van horecapanden en het toelaten van horeca op verdieping;  

o de ontwikkellocaties aan de randen van de historische binnenstad (Spoorzone, 

Paleiskwartier en Tramkade (Bossche Stadsdelta)) lenen zich voor aanvulling, 

vernieuwing en diversificatie van het horeca-aanbod. 

 voor Rosmalen geldt dat in de kom onder voorwaarden horeca uitbreiding kan 

plaatsvinden op de Driesprong. Met de ontwikkeling van de Groote Wielen wordt in e 

huidige plannen voor het nieuwe centrum voldoende ruimte geboden voor horeca (500 

m2);   

 voor de dorpen Nuland, Vinkel, Empel en Engelen geldt een positieve grondhouding voor 

passende initiatieven in de centrumgebieden. De kernen lenen zich ook goed voor hybride 

concepten (horeca in combinatie met andere functies);   

 voor het buitengebied geldt dat horeca vooral een rol kan spelen ter ondersteuning van 

wandel- en fietsroutes; 

 voor parken en plassen geldt dat horeca onder voorwaarden een manier is om 

wijkgebonden horeca te stimuleren, recreatie te ondersteunen, en daarmee de beleving 

van een park of plas te bevorderen. Ontwikkelen vindt plaats onder randvoorwaarden 

t.a.v. uitstraling, doelgroep, omvang, openingstijden en aantal. Voor horeca bij plassen 

geldt het algemeen kader Bossche Plassen;  

 voor wijken en buurten geldt dat in de regel meer horecamogelijkheden in de wijken niet 

wenselijk zijn. Ingezet wordt op het terugdringen van (overlastgevende) horeca in met 

name (verouderde) winkelstrips die geen toegevoegde waarden zijn en/of kwaliteit bieden 

voor de wijk; 

 voor bedrijventerreinen geldt dat enige horeca op bedrijventerreinen (bijvoorbeeld in 

bedrijfsverzamelgebouwen) kan bijdragen aan het voorzieningenniveau voor werknemers 

en bezoekers; 

 voor nog onvoorziene maar kansrijke initiatieven geldt een open houding, hiertoe geldt het 

principe van de ‘vliegende vogel’ (zie paragraaf 4.9 van de horecavisie). Indien zich een 

dergelijk initiatief aandient, wordt dat op de gebruikelijke wijze aan uw raad voorgesteld 

 

Kwaliteitsverbetering vergt ook inzet op de volgende domeinen 

Om meer grip te krijgen op de vraag welke horeca zich waar kan vestigen, is het volgende nodig om 

de dynamiek in goede banen te leiden. Dit heeft betrekking op de volgende aspecten: 

 Het planologisch kader met een nadere omschrijving van het begrip horeca en een aanzet 

tot een nieuwe horeca-categorie indeling voor in bestemmingsplannen/omgevingsplannen 

wordt als leidraad gehanteerd voor vergunningverlening en bij de beoordeling van nieuwe 

initiatieven. Hiermee wordt o.a. voorkomen dat zelfstandige horeca zich (vanzelfsprekend) 

op een detailhandelsbestemming kan vestigen. In de praktijk is niet altijd duidelijk of de 

verkoop van een ongekookte aardappel (groenteboer) of een gefrituurde aardappel 

(snackbar) als detailhandel of als horeca moet worden gezien. In de huidige situatie is het 

voor (sommige) lichte horecaconcepten mogelijk zich ook op een 

detailhandelsbestemming te vestigen. Via de regel voor functie-ondersteunende horeca bij 

detailhandel is er dan de mogelijkheid om zitgelegenheden toe te voegen waardoor 

feitelijk sprake is van een horecagelegenheid. Dit is niet altijd wenselijk vanuit ruimtelijk, 

stedenbouwkundig oogpunt en/of vanuit het aspect leefbaarheid. Met deze leidraad wordt 



 

voorkomen dat nieuwe initiatieven zich op deze wijze, zonder integrale afweging, kunnen 

vestigen op een detailhandelsbestemming. Voor bestaande gevallen (horeca op een 

detailhandel bestemming) zal een passende planologische oplossing geboden worden. 

De regeling ten aanzien van functie-ondersteunende horeca bij detailhandel blijft overeind.    

 Om in te kunnen spelen op de dynamiek zal ruimte geboden worden voor tijdelijke 

concepten. Ook blijft het voor ondernemers mogelijk om binnen bepaalde restricties extra 

activiteiten te ontplooien. 

 Om het fijnmazige karakter te behouden en de leefbaarheid te waarborgen blijft  

terughoudendheid in het meewerken aan verzoeken om (horeca)panden samen te 

voegen of op verdieping mogelijk te maken in de historische binnenstad. De randen van 

de binnenstad, waaronder de ontwikkellocaties, bieden voldoende mogelijkheden voor 

grotere horecaconcepten.  

 
Terrassen: sfeerbepalend en jaarrond aanwezig, maar te gast in de publieke ruimte 
De basisgedachten in het huidige terrassenbeleid (kwalitatieve uitstraling, afstemming in ruimte, 
bereikbaarheid hulpdiensten, toetsbare regels) zijn solide. Er hoeft dan ook geen grote revisie van het 
terrassenbeleid plaats te vinden, maar er zijn wel een aantal ontwikkelingen die vragen om een 
nieuwe discussie en een herziening van de terrasregels. Terrassen zijn in toenemende mate een 
structureel onderdeel van de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is basisuitgangspunt dat terrassen te gast 
zijn in de publieke ruimte en in een omgeving waar gewoond, gewinkeld en gewandeld wordt. Ze 
dienen zich te voegen naar de inrichting van de openbare ruimte, het historisch decor en het stads- of 
dorpsbeeld. Significante vergroting van bestaande terrassen is niet gewenst. Om deze reden staat het 
huidige beleid geen terrassen toe op de Stationsweg. Bij de herziening van de terrasregels zijn de 
volgende uitgangspunten belangrijk: 
- Transparantie van terrassen: in de huidige regeling staat duidelijk omschreven waaraan de fysieke 

uitstraling van een terras  moet voldoen. Veel terrassen voldoen niet (meer) aan deze richtlijnen. 

Ze worden steeds meer afgeschermd met zeilen en schotten en zijn soms bijna verworden tot een 

serre of aanbouw van het pand. De achterliggende, vaak waardevolle historische gevel wordt 

onttrokken aan het straatbeeld en het terras verliest de transparantie die het eigenlijk behoort te 

hebben. Bovendien is de inrichting van sommige terrassen dusdanig en intern gericht dat het 

stadsbeeld niet altijd kan worden ervaren, terwijl dit nu juist een van de belangrijkste reden is voor 

bezoekers om juist op het terras te gaan zitten. 

- Meer differentiatie van terrasregels, gekoppeld aan bijvoorbeeld gebieden, clusters etc.: het ene 

terras is het andere niet. Sommige locaties of clusters vragen om een andere aanpak dan andere 

gebieden. Daarnaast worden eisen gesteld aan terrasmeubilair. In het huidige beleid zijn sta-tafels 

overal verboden. Dit strikte verbod willen we loslaten, in enkele gevallen kunnen sta-tafels worden 

overwogen. Deze visie zet in op diversificatie van het horeca-aanbod, derhalve is meer maatwerk 

in terrasregels gewenst. Zo kunnen terrassen bijdragen aan de identiteit van een gebied.  

- Duurzaamheid van terrassen: ook in de wintermaanden worden terrassen veelvuldig gebruikt. 

Veel huidige terrassen zijn niet meer weersafhankelijk en tijdelijk. Het jaarronde gebruik van 

terrassen draagt bij aan een levendig straatbeeld en blijft uitgangspunt. Wel zal de horecasector 

aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen moeten blijven voldoen. 

 
De openingstijden voor terrassen zijn in de binnenstad in het uitgaansgebied (gebiedsafbakening is 
vastgelegd in de Horecaverordening) in lijn met de wensen van consumenten en ondernemers. 
Echter, elders in de Brede Binnenstad (dus buiten dit uitgaansgebied) sluiten terrassen in ’s-
Hertogenbosch relatief vroeg. Dit ook in vergelijking met veel andere steden. Een terras gelegen 
buiten het uitgaansgebied moet om 23.00 uur sluiten (met enkele uitzonderingen). Omdat wonen 



 

steeds compacter wordt en omdat ontmoeten steeds vaker buitenshuis plaatsvindt, is enige 
verruiming van de terrastijden het uitgangspunt. Dit op een wijze en op plekken waar dit kan zonder 
het woon- en leefklimaat aan te tasten. We denken aan een uur langer open tijdens de weekend 
dagen en/of in de zomermaanden, op locaties die zich daarvoor lenen. Hierbij zal ook een geringe 
aanpassing van het uitgaansgebied behoren, in zoverre dat het beter aansluit op de hedendaagse 
praktijk. Voor solitaire horecaterrassen in het buitengebied is wellicht ook enige verruiming 
voorstelbaar.  
 
Sluitingstijden horeca 
Horecasector noch bewoners willen substantiële (gemeentebrede) verruiming van de sluitingstijden. 
Niettemin zullen we hierover in gesprek blijven. Om te bekijken wat en waar nodig en mogelijk is, zal 
een expertmeeting plaatsvinden.  

 

Proces 
Deze horecavisie is, zoals eerder gemeld, vooral een parapludocument voor diverse vervolgstappen 
en acties. Acties van gemeente, van ondernemers en van andere belanghebbenden, vastgoedpartijen 
en – niet in de laatste plaats – omwonenden en consumenten. De horecavisie zet een stip op de 
horizon, biedt kaders en houvast, maar deze worden vaak pas concreet  nadat deze vervolgacties in 
gang worden gezet of in uitvoering worden genomen. Derhalve zal na vaststelling van de horecavisie 
een uitvoeringskalender worden opgesteld waarin wordt vastgelegd wie wat, wanneer doet. De 
vaststelling daarvan is een bevoegdheid van het college. 
 
 

6) Duurzaamheid 
 
In de verdere uitwerking van de horecavisie en de daarna samen met de sector op te stellen 
uitvoeringskalender, wordt nader ingegaan op duurzaamheid en de bijdrage van de acties aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. De visie ‘Duurzaam ’s-Hertogenbosch’ is hierbij het 
vertrekpunt. Uitgangspunt daarbij is dat we positief inzetten op verleiden, informeren, faciliteren en 
mogelijk maken. Alleen daar waar nodig zijn we voorwaardenscheppend. Hiermee werken we conform 
de motie die uw raad bij het visiedocument Visie Duurzaam ’s-Hertogenbosch heeft aangenomen. 
Hierin is afgesproken dat een verbod of verplichting pas een optie is als maatregelen op het gebied 
van stimuleren, mogelijk maken en samen werken niet tot voldoende effect zullen leiden, of als er 
geen andere opties zijn. 

 

 

7) Vervolgprocedure 
 
Na vaststelling van de horecavisie zal in samenwerking en participatie met sector en 
belanghebbenden, een uitvoeringskalender worden opgesteld. Tevens zal de horecavisie thematische 
input vormen voor het koersdeel van de Omgevingsvisie en voor het Actieplan Brede Binnenstad 
(kaderstellend). De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2020 door het college van B&W wordt 
vastgesteld. Belangrijke eerste prioriteiten in deze uitvoeringskalender zijn:  
- Aanpassing terrasregels, gevolgd door passende handhavingsinzet (aanpassing terrasregels en 

horecaverordening voorzien voor aanvang terrasseizoen 2021); 
- Uitwerking van het ‘goede-buur-principe’ als instrument om binnen deelgebieden met elkaar het 

gesprek aan te gaan; 
- Verkenning beperkte uitbreiding openingstijden terrassen in Brede Binnenstad  buiten het 

uitgaansgebied; 
- Bezien mogelijkheid meer eenduidigheid in gebiedsafbakeningen (uitgaansgebieden, 

horecaconcentratiegebieden, precario-gebieden, etc.) met deze visie als leidraad; 



 

- Kwaliteitsimpuls Markt; 

 
 

8) Financiële paragraaf 
 
Niet van toepassing 
 
 

9) Risicoparagraaf 
 
Niet van toepassing 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 
De gemeentesecretaris, 
 
 
 
drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 
 
 
 
drs. J.M.L.N. Mikkers 

 
 

Bijlagen: 

1. Horecavisie ’s-Hertogenbosch, samen werken aan gastvrij ontmoeten! (thematische input voor 

de Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch)’ 

2. Digipanel horecavisie 2019 (ook reeds meezonden met Discussienotitie in april 2019) 
 
 

 
 
Ter inzage: 



 

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 31 maart 2020; 
 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2020,  
regnr. 9700171; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
Besluit 
 
 

1. De ‘horecavisie ’s-Hertogenbosch, samen werken aan gastvrij ontmoeten! (thematische input 

voor de Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch)’ vast te stellen en te hanteren bij ruimtelijk-

functionele gebiedsvisies  

2. In te stemmen met de volgende hoofduitgangspunten van de horecavisie: 

a) Hoofddoel is het verhogen van kwaliteit, vernieuwing en diversiteit met behoud van het 

fijnmazige karakter en de leefbaarheid van (binnen)stad en dorpen. De groeipotentie 

wordt ingezet indien dit bijdraagt aan dit doel  

b) Voor de brede binnenstad betekent dit   

 het behoud van compacte horecaclusters,  

 het bevorderen van routes tussen diverse sfeergebieden,  

 behoud en versterken van historische waarde en de diversiteit tussen meer 

dynamische en juist rustiger deelgebieden,  

 terughoudendheid in het samenvoegen van horecapanden en horeca op verdieping in 

de historische binnenstad 

 dat we inzetten op kwaliteitsverbetering van de Markt 

 dat terrastijden in de brede binnenstad, maar buiten het uitgaansgebied, beperkt 

kunnen worden verruimd binnen de aangegeven kaders in paragraaf 5.5.2  

 dat ontwikkelmogelijkheden en ruimte voor diversificatie en vernieuwing van het 

horeca-aanbod met name mogelijk is op de ontwikkellocaties aan de randen van de 

historische binnenstad, in de Spoorzone, waaronder de nieuwere horecaclusters 

Paleiskwartier en Tramkade (Bossche Stadsdelta).  

c) Voor Rosmalen betekent dit dat 

 horeca-uitbreiding onder voorwaarden kan plaatsvinden op de Driesprong  

 in de Groote Wielen in het nieuwe centrum voldoende ruimte wordt geboden voor 

horeca  

 voor de dorpen Nuland, Vinkel, Empel en Engelen initiatieven in de centrumgebieden 

voorstelbaar zijn onder de in de paragraaf 4.4 beschreven voorwaarden 

d) In wijken en buurten wordt zeer terughouden omgegaan met uitbreiding van horeca. 

Ingezet wordt op het terugdringen van (overlastgevende) horeca  

e) Voor andere gebieden betekent dit dat horeca-initiatieven mogelijk zijn onder de 

beschreven voorwaarden op de volgende plaatsen:  

 in het buitengebied ter ondersteuning van wandel- en fietsroutes,  

 op bedrijventerreinen ter ondersteuning van het werkmilieu en  



 

 bij parken en plassen ter ondersteuning van de beleving daar. Bij plassen is, mits 

passend het binnen het algemeen kader Bossche Plassen, meer schaalgrootte 

mogelijk 

f) Voor nog onvoorziene maar kansrijke initiatieven geldt een open houding, hiertoe geldt 

het principe van de ‘vliegende vogel’ (zie paragraaf 4.9). Een passend voorstel wordt op 

de gebruikelijke wijze aan uw raad voorgesteld 

g) Voor de handhavingsinzet voor bestaande en nieuwe horeca geldt het ‘goede-buur- 

principe’ als leidraad (zie paragraaf 5.6), dit in lijn met de toekomstige Omgevingsdialoog. 

Ter ondersteuning hiervan zal een passende handhavingsinzet aan de orde komen in de  

handhavingsnota 2021 

h) Terrassen dienen zich naar aard en omvang te voegen naar de inrichting van de publieke 

ruimte, het historisch decor en het stads- of dorpsbeeld. Samen met belanghebbenden 

worden op basis van de uitgangspunten in paragraaf 5.5.1 de terrasregels geactualiseerd.  

3. Het planologisch kader met een nadere omschrijving van het begrip horeca en acht horeca-

categorieën als leidraad te gaan hanteren voor vergunningverlening en beoordeling van 

nieuwe initiatieven. Hiermee wordt  voorkomen dat zelfstandige horeca zich vanzelfsprekend 

op een detailhandelsbestemming vestigt.  

4. Dat er in overleg tussen betrokken partijen (gemeente, horeca-ondernemers en 

bewonersorganisaties) een uitvoeringskalender wordt opgesteld voor actiepunten die 

voortvloeien uit deze horecavisie 
 
 
  
 
 
 
 
's-Hertogenbosch, 
De gemeenteraad voornoemd, 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. W.G. Amesz drs. J.M.L.N. Mikkers 


