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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door George Becht van de fractie van D66 
over afwijzing aanvraag horecabestemming op bedrijven terrein Middelland 

Beantwoording van de vragen: 

Wat zijn de criteria waarop het college deze aanvraag voor een Horecabestemming op 
industrieterrein Middelland heeft afgewezen? 
Voor de volledigheid willen wij opmerken dat er geen sprake is geweest van een aanvraag, maar van een 
verzoek om een haalbaarheidsonderzoek. Op dit verzoek hebben wij geantwoord dat wij het ingediende 
plan tot wijziging van een bedrijfsrestaurant in een lunchroom niet haalbaar achten. 

Het ingediende plan ligt binnen het bestemmingsplan Middelland en Honthorst. Het bewuste perceel heeft 
de bestemming Gemengd, hetgeen betekent dat een horecafunctie, zoals een lunchroom, op grond van het 
bestemmingsplan niet is toegestaan. 

Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre medewerking kan worden verleend aan het afwijken van het 
bestemmingsplan dienen wij rekening te houden met de - door uw raad vastgestelde - Horecastructuurvisie. 
Het beleid in de structuurvisie is erop gericht om horecafuncties in de binnenstad te concentreren en 
terughoudend te zijn in het toestaan van nieuwe vestigingen van zelfstandige horeca buiten de binnenstad 
en winkelcentra. Afwijken van bestaande bestemmingsplannen ten gunste van de vestiging van solitaire 
horeca is alleen mogelijk wanneer voldaan wordt aan de in de structuurvisie gestelde voorwaarden: 

1. Goede omgevingskwaliteit en zichtbaarheid 
2. Voldoende parkeermogelijkheden 
3. Goede bereikbaarheid 
4. Niet structuurverstorend voor de horecafunctie in het centrum van Woerden 

In casu wordt niet voldaan aan het zichtbaarheidsvereiste en zijn er onvoldoende parkeermogelijkheden. 

Waar wijkt deze aanvraag dan af van een al bestaand initiatief 'De Hall' op hetzelfde 
bedrijventerrein? 
In tegenstelling tot het verzoek in kwestie, is De Hall gevestigd aan een toegangsweg van Woerden en 
zichtbaar vanaf deze weg en heeft laatstgenoemde zaak voldoende parkeergelegenheid. 

Ziet het college in deze casus aanleiding daar met de raad over in gesprek te gaan of overweegt 
men een aanpassing van het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet? 
Nee, wij zien in deze casus geen aanleiding om met de raad in gesprek te gaan of het bestemmingsplan 
aan te passen. Wel ligt het in onze bedoeling eind 2017 te starten met de werkzaamheden, die moeten 
leiden tot een nieuwe Omgevingsvisie. Een nieuw Horecastructuurplan zal hetzij onderdeel van deze visie 
uitmaken, hetzij op grond van deze visie opgesteld worden. Wij streven bij de totstandkoming van de 
nieuwe Omgevingsvisie naar maximale betrokkenheid van stakeholders, zoals bewoners, 
belangenorganisaties, wijkplatforms en ondernemers. Vanzelfsprekend zullen we dan ook het gesprek met 
uw raad aangaan. 



Met de ondernemer in kwestie zijn we in gesprek en onderzoeken we in hoeverre het plan gerealiseerd kan 
worden binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Momenteel onderzoeken we of de ruimte die 
in het bestemmingsplan voor ondergeschikte horeca geboden wordt de ondernemer voldoende helpt. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer 16.026494 

De secretaris 



Aan het College 

Aan de Raad 

  

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van D66 inzake afwijzing aanvraag horecabestemming Middelland. Conform 

RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 21 januari 2017. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden  
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GR Woerden 
T 0348 - 428 510 |M 06 - 20094715 |E geldorp.e@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl  
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, di, wo, do 

  

  

  

  

From: Geldorp, Erwin <geldorp.e>
Sent: donderdag 22 december 2016 9:57:49
To: !Raadsleden; !Burgemeester en wethouders
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO D66 inzake afwijzing aanvraag horecabestemming Middelland
Attachments: d66 inzake afwijzing aanvraag horecabestemming middelland.pdf 



 

Artikel 40 vragen inzake 'afwijzing aanvraag Horecabestemming op 

bedrijventerrein Middelland'  

Aanleiding:  

Uit een artikel in het Algemeen Dagblad van woensdag 21 december j.l. blijkt dat de 

aanvraag van een lunchroom op bedrijventerrein Middelland om van een  bedrijfskantine 

zelfstandige horeca te maken, is afgewezen. Een openbare lunchroom is volgens het 

Woerdense college in strijd met het bestemmingsplan. De aanvraag zou niet passen binnen 

de visie voor de lange termijn, waarbij nieuwe horeca buiten het centrum en 

wijkwinkelcentra beperkt wordt toegestaan en is dit initiatief niet vergelijkbaar met het  al 

bestaande initatief van 'De Hall' op hetzelfde bedrijventerrein. 

 

Bovenstaande geeft de D66 fractie aanleiding om de volgende vragen aan het college te 

stellen: 

 Wat zijn de criteria waarop het college deze aanvraag voor een Horecabestemming 

op industrieterrein Middelland heeft afgewezen? 

 Waar wijkt deze aanvraag dan af van een al bestaand initiatief 'De Hall' op hetzelfde 

bedrijventerrein? 

 Ziet het college in deze casus aanleiding daar met de raad over in gesprek te gaan of 

overweegt men een aanpassing van het bestemmingsplan? Zo nee, waarom niet? 

Op bovenstaande vragen vernemen wij graag, met een nadere toelichting, uw reactie. 

Namens de fractie van D66, George Becht 
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