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Voorwoord 
 
Voor u ligt het nieuwe Tilburgse horecabeleid. Dit nieuwe beleid is in nauw overleg met de sector tot 
stand gekomen. Samen hebben we gesproken over de ontwikkelingen in de sector, de stad en de 
betekenis van de gastvrije horeca voor de aantrekkelijkheid van Tilburg voor onze inwoners, maar 
ook voor de bezoekers. 
 
Crisis en groei 
In de periode die het vorige beleid beschreef, tussen 2005 en 2015, is er veel veranderd. De 
financiële crisis heeft de bestedingen van consumenten doen teruglopen. Dit is voor de horeca geen 
makkelijke tijd geweest. Inmiddels is het tij gekeerd en staat de horeca in Tilburg er goed voor. In 
verschillende gebieden, zoals de Spoorzone en de Piushaven zijn er nieuwe ondernemers gestart. 
Ook in de binnenstad is het aanbod gegroeid en krijgen nieuwe trends in de horeca een plek. 
 
Horeca is het visitekaartje van Tilburg 
Als er een ontwikkeling van de afgelopen jaren  uitgelicht moet worden, dan is dat het belang van 
horeca als visitekaartje van de stad. Horecaondernemers zijn creatief en durven hun nek uit te 
steken. In ontwikkelingsgebieden zijn het vaak horecaondernemers die als pionier een gebied op de 
kaart zetten. Daarmee trekken ze mensen, zowel potentiele bewoners als andere bezoekers, naar 
deze gebieden. Daarnaast is de horeca de smaakmaker in winkelgebieden en versterkt het de 
recreatieve functie van natuurgebieden, parken et cetera. Vandaar dat het nieuwe beleid inzet op 
het ontwikkelen van horeca op de plek waar deze het meeste bijdraagt aan de hoofdfunctie van 
gebieden. 
 
Nieuwe uitdagingen 
De horeca in Tilburg staat er goed voor. Natuurlijk moeten we niet stil blijven staan! De behoefte aan 
beleving zorgt dat de consument steeds nieuwe ervaringen wil opdoen. Stilstaan is voor een 
ondernemer dus geen optie, dit geldt eens te meer voor de horeca. 
Een belangrijke uitdaging is het vinden van voldoende geschoold personeel. Samen met het Tilburgse 
ondernemersonderwijs en de gemeente wil de horeca blijven zorgen voor een gastvrij ontvangst in 
Tilburg.    
 
Vertrouwen in de toekomst 
Dat Tilburg in ontwikkeling is, is goed te zien. In de binnenstad wordt gewerkt aan versterking van 
het kernwinkelgebied. Door de ontwikkeling van de Spoorzone en de realisatie van de doorgangen 
onder het spoor wordt de binnenstad steeds beter bereikbaar. De ontwikkeling van het stadsbos, de 
ontwikkeling van Koningsoord, de samenwerking op het gebied van leisure in Midden-Brabant maken 
dat er voldoende mogelijkheden zijn om samen met de horecasector te zorgen dat Tilburg nog 
aantrekkelijker wordt voor haar bezoekers en inwoners. 
 
Erik de Ridder,   
Wethouder Economische zaken, gemeente Tilburg 
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Doelstelling van het beleid 
  
In het perspectief van de vorige horecanota, is er de afgelopen 10 jaar  op maatschappelijk en 
economisch gebied veel veranderd. Mede door  invloed van de economische crisis zijn 
consumentenbestedingen teruggelopen. Daarnaast is de consument steeds meer gericht op beleving 
en sfeer bij alle activiteiten die worden ondernomen. Dit zie je ook terug in winkelgebieden. Daar 
neemt het aantal horecagelegenheden toe en in winkels wordt horeca als deel van het concept 
toegepast. Binnen het nieuwe beleid willen we deze ontwikkelingen een plek geven en daarmee 
komen we op de doelstelling van het horecabeleid: 

 
Tilburg wil een gastvrije stad zijn. Met het nieuwe horecabeleid willen we een bijdrage leveren aan 
een horeca-aanbod dat aansluit bij de wensen van de bewoners en bezoekers van de stad. We kiezen 
voor horeca die een meerwaarde heeft voor de functie van gebieden, om daarmee de gastvrijheid van 
Tilburg te benadrukken. Daarnaast willen we binnen het beleid ruimte houden voor vernieuwing van 
het aanbod. De stad realiseert hiermee een horeca aanbod waarvoor mensen nu, en in de toekomst, 
naar Tilburg komen en er willen verblijven. 
 
Nieuwe horeca-initiatieven moeten de aantrekkelijkheid van bepaalde gebieden vergroten of 
behouden. Gebieden als de binnenstad en het buitengebied zijn van groot belang voor woon- en 
leefklimaat en bezoekers, vanwege de vele voorzieningen en mogelijkheden voor recreatie en 
ontspanning. Door daar in te zetten op (vernieuwende) horeca(concepten) kunnen deze gebieden 
een grotere waarde krijgen voor inwoners en bezoekers. Onderscheidende horecaconcepten, al dan 
niet in combinatie met een bijzondere locatie, moeten ruimte kunnen krijgen in Tilburg. 
 
Bij het vormgeven van het horecabeleid dient tevens een balans gevonden te worden met andere 
functies zoals de leefbaarheid in wijken of de mogelijkheid om te ondernemen (in andere sectoren). 
Ook in de hoeveelheid horeca moet een balans worden gevonden. Het toevoegen van horeca komt 
de diversiteit en spreiding van het aanbod ten goede. Bij overaanbod kan het rendement van 
bedrijven onder druk komen staan. Dit kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit afneemt en dat 
daardoor niet voldoende ruimte is voor vervangingsinvesteringen en het investeren in het 
vernieuwen van het concept.  
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Leeswijzer 
In deze nota willen we een toekomstperspectief voor de horeca in Tilburg vastleggen. Omdat 
ontwikkelingen in de horeca en aanverwante sectoren zoals de detailhandel en 
verblijfsaccommodaties zeer snel gaan, kiezen we ervoor om het beleid niet meer als geheel vast te 
stellen, maar dit modulair op te bouwen. Zo kunnen we sneller inspelen op veranderingen die op ons 
afkomen, zonder daarvoor het gehele horecabeleid te herzien. Deze aanpassingen hebben we ook in 
de afgelopen jaren gedaan, waardoor mensen die alleen de 'horecanota' als uitgangspunt namen niet 
beschikten over de meest recente regelgeving rondom sluitingstijden, horeca bij winkels en 
dergelijke. Dit willen we voor de toekomst voorkomen. 
 
In het hoofdstuk Analyse en ontwikkelingsperspectief nota wordt teruggekeken op de 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren zowel in Tilburg als algemene trends en ontwikkelingen die 
landelijk te herkennen zijn. Het gaat hierbij voornamelijk om de (economische) mogelijkheden en 
kansen. Op basis van deze analyse wordt een voorstel gedaan voor de gewenste ontwikkeling van 
horeca in verschillende gebieden in Tilburg. Uitganspunt hierbij is een gezonde balans tussen het 
behouden en versterken van het bestaande aanbod en het geven van (nieuwe) mogelijkheden in 
gebieden waar dat gewenst is. 
 
in de volgende hoofdstukken van de nota wordt ingegaan op diverse onderdelen van het 
horecabeleid. Denk hierbij aan de planologische regeling met betrekking tot horeca, sluitingstijden en 
ontheffingsmogelijkheden en wet- en regelgeving zoals BIBOB en de Drank en Horecawet (DHW). 
Deze 'losse modules' kunnen, indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, separaat worden 
herzien, waarna het gehele horecabeleid weer actueel is. Hiermee blijft het beleid actueel en wordt 
het overzicht van alle relevante onderwerpen behouden. 
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Analyse en ontwikkelingsperspectief 

Analyse marktontwikkelingen 
 
Sinds het vaststellen van de horecanota 'over smaak valt best te twisten' in 2006 is er veel veranderd. 
Mede door technologische ontwikkelingen, de financiële crisis en demografische ontwikkelingen is 
de samenleving verandert en ook de wensen van de consument veranderen continu.  
 
Behoefte aan beleving 
Door de horeca wordt ingespeeld op trends en deze veranderende behoeftes. 'Blurring' is één van de 
belangrijkste trend van de afgelopen jaren. Winkels die horeca toevoegen aan het concept en 
horecazaken die een retailfunctie toevoegen aan hun formule. Dergelijke concepten kunnen zorgen 
voor extra beleving en het aantrekkelijker maken van een gebied voor de consument, die steeds 
minder in hokjes denkt. Pop-up horeca zorgt voor extra vraag en voegt iets unieks toe aan het 
aanbod. Daarnaast is dit ook een veel gebruikte toepassing voor het (tijdelijk) oplossen van 
leegstand. Terrassen bij horecagelegenheden worden steeds belangrijker, het is het verlengstuk van 
het horecaconcept met bijbehorende specifieke kenmerken.  
 
Verdergaande specialisatie 
Horeca concepten specialiseren zich en focussen op een optimale bereiding en presentatie van 1 of 
enkele producten, zoals hamburgers, kip of kreeft. Ook horecabedrijven die zich richten op koffie en 
thee zijn voorbeelden van specialisatie. Ook als onderdeel van een winkel komen deze steeds vaker 
voor.  
 
Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen 
Daarnaast laten horecabedrijven steeds beter zien dat ze inspelen op maatschappelijke behoefte aan 
gezondheid, duurzaamheid en authenticiteit van producten. Hieraan wordt invulling gegeven door 
gezonde producten in het assortiment op te nemen zoals salades, sappen, sandwiches en soep. 
Authentieke en ambachtelijke producten kunnen een verhaal vertellen en zorgen voor 
onderscheidend vermogen. Producten waarvan de herkomst bekend is en zelf gebrouwen bier, 
groenten of zelf gedraaide worsten passen hierin. Dit kan tevens bijdragen aan een duurzamere 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door het beperken van 'voedselkilometers'. Ook voedselverspilling krijgt 
in het kader van duurzaamheid steeds meer aandacht. 
 
Aandacht voor prijs en gemak 
Een ontwikkeling die relatief nieuw is zijn de fast casual concepten, formules die in prijs tussen 
fastfood en restaurant exploiteren. Denk hierbij aan Vapiano, Happy Italy en La Place. Bedrijven als 
'alles onder 1 dak formules' en bezorgdiensten als Thuisbezorgd spelen (eveneens) in op de behoefte 
aan gemak bij consumenten. 
 
Voor horecabedrijven is het van belang om voldoende omzetmogelijkheden te hebben. Door 
openingstijden aan te passen en koopmomenten toe te voegen wordt hieraan invulling gegeven. 
Denk aan ontbijt, koffie met gebak, lunch, diner, borrel en dansen onder één dak. 
 
Invloed vanuit de detailhandel 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de verandering in de detailhandel. Om bezoekers te trekken 
naar (winkel)gebieden en deze ook langer te laten verblijven en terug te laten keren is een goed 
verblijfsklimaat nodig. Het horeca-aanbod is daar een van de belangrijkste pijlers van. Hoe beter 
wordt ingespeeld op de behoefte van de consument, die de achterliggende motieven vormen voor 
de hiervoor beschreven trends in de horeca ,hoe beter ook de betreffende (winkel)gebieden 
functioneren.  
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Analyse horecaontwikkelingen in Tilburg 

Toelichting op de horeca-analyse 

De gemeente Tilburg heeft Van Spronsen & Partners horeca-advies ,opdracht gegeven voor een 
marktonderzoek voor de horeca, waarin naast een analyse tevens een toekomstvisie is geschetst, 
waar onder andere in wordt gegaan op de marktruimte voor de verschillende horecasectoren en de 
verschillende vestigingsmilieus. De volledige analyse en de daarop gebaseerde adviezen zijn als 
bijlage opgenomen bij deze nota. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten daarvan 
opgenomen. 
 
In Tilburg zijn er de afgelopen jaren veel veranderingen geweest. Het aantal inwoners van Tilburg is 
gegroeid, met name in de Reeshof en gebiedsontwikkelingen als Spoorzone en Piushaven hebben 
gezorgd dat ondernemers kansen hebben gezien voor nieuwe horecabedrijven in gebieden die 
eerder een heel ander gebruik kenden. Om één en ander meer in perspectief te plaatsen en om de 
uitgangspunten voor het nieuwe horecabeleid vast te leggen zijn de ontwikkelingen van het horeca-
aanbod in het onderzoek op twee manieren geanalyseerd: 

 
1. Kwantitatieve analyse Horeca DNA en benchmark met studentensteden Eindhoven en Enschede 

(data beschikbaar tot 2015) 
2. Aanvulling kwantitatieve analyse op basis van bezoek en kwalitatieve beoordeling van diverse 

gebieden. (peildatum november 2015) 
 

Kwantitatieve analyse Horeca DNA en benchmark 

 
Drankensector 
Het aantal drankverstrekkende bedrijven in Tilburg is in de periode 2010-2014 met 5% gestegen. 
Deze ontwikkeling wijkt af van de landelijke tendens die een daling (-2%) laat zien. Dit komt met 
name door de stijging van het aantal cafés en coffeecorners. 
 
Gerelateerd aan het aantal inwoners telt Tilburg ruim 9 drankverstrekkers per 10.000 inwoners, wat 
ten opzichte van de benchmarksteden gemiddeld is. 
 
Onder de drankverstrekkers vallen o.a. bedrijven als cafés, discotheken en zalen/partycentra. 
 
Restaurantsector 
Het aantal restaurants is in de periode 2010-2014 met 3% gestegen. Deze ontwikkeling blijft enigszins 
achter bij het landelijk beeld (+4%).  
 
Gerelateerd aan het aantal inwoners telt Tilburg bijna 5 restaurants per 10.000 inwoners, wat ten 
opzichte van de benchmarksteden laag is. 
 
Fastservicesector 
Het aantal fastservice bedrijven is in de periode 2010-2014 met 4% gestegen. Deze ontwikkeling blijft 
achter bij het landelijk beeld (+10%).  
 
Gerelateerd aan het aantal inwoners telt Tilburg 6,5 fastservicebedrijven per 10.000 inwoners, wat 
ten opzichte van de benchmarksteden laag is. 
 
Onder de fastservice sector vallen o.a. bedrijven als lunchroom, snackbars, ijssalons en 
fastfoodrestaurants. 
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Bedrijfssector Aantal Oppervlakte Aandeel 

Restaurant 119 19.059 30%

Drank 174 31.381 50%

Fastservice 189 12.094 19%

Totaal 482 62.534 100%

 
Doelgroepen 
Positief voor de vraag naar horeca (ten opzichte van de benchmarksteden) is onder andere dat 
Tilburg relatief weinig niet-westerse allochtonen telt en dat het aandeel werkenden wat in het 
onderwijs en de overheid werkt relatief laag is. Deze groepen bezoekers hebben over het algemeen 
een lagere besteding in de horeca. Daarnaast zijn er relatief veel museum-, evenementen- en 
bioscoopbezoekers en is het aantal bedrijven in de gemeente toegenomen.  
 
Negatief voor de vraag naar horeca is o.a. dat er relatief weinig 65-plussers zijn en dat het aandeel 
bedrijven in de zakelijke financiële dienstverlening relatief laag is.  
 

Kwantitatieve analyse op basis van bezoek en kwalitatieve beoordeling van diverse 

gebieden.  

Het aanbod van horeca in Tilburg is geanalyseerd op basis van de database van HorecaDNA in 
combinatie met een rondgang door Tilburg door Spronsen & pPartners. Deze analyse en de 
achterliggende data zijn opgenomen in de eerder genoemde bijlage. 
 
Eind 2015 zijn er in de gemeente Tilburg in totaal 482 horecabedrijven (exclusief hotels) De 
verkoopoppervlakte van de horeca bedraagt circa 62.500m².  

 
 
 
 
 
 
 

 
In het onderzoek worden verschillende horecagebieden gedefinieerd, ieder met hun karakter en 
‘horeca-DNA’. Zo heeft het winkelgebied een bepaald profiel waar specifieke horeca (ondersteunend 
en overdag geopend) bij past, anders dan een uitgaansgebied waar de horeca tot ’s nachts geopend 
is en prominent aanwezig is. Doel van deze vaststelling is om per gebied richting te geven aan de 
ontwikkeling. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk dat in de winkelstraat cafés of discotheken 
gevestigd worden die overdag gesloten zijn en afbreuk doen aan de beleving overdag. 
 
Op basis van een analyse in van de verwachte ontwikkeling van de particuliere, toeristische en 
zakelijke vraag, is een advies gegeven over de gewenste ontwikkeling van verschillende typen horeca. 
Aan de hand van de toekomstige horecavraag vanuit de verschillende doelgroepen, vertaald vanuit 
horecabezoek en besteding naar omzetpotentieel, is een berekening gemaakt van de verwachte 
horecaomzet en de daarbij behorende omvang van het horeca-aanbod in Tilburg in 2020. In 
combinatie met de (ruimtelijke) kenmerken en kwaliteiten van de verschillende (horeca)gebieden is 
aangegeven op welke plekken ontwikkeling dient te worden gestimuleerd dan wel geconsolideerd of 
aanbod zelf moet worden teruggedrongen.  
 
Uit deze analyse blijkt, op basis van omzetgemiddelden in de sector, dat er tot en met 2020 ruimte is 
voor uitbreiding van het aanbod van circa 24 bedrijven. Dit impliceert een groei van bijna 5% (ter 
vergelijking, in de periode 2010-2014 nam het aanbod toe met 4,1%). Voor een nadere toelichting op 
deze cijfers verwijzen we naar het rapport van Spronsen & Partners dat als bijlage is bijgevoegd. Dit 
uitbreidingspotentieel zal geen strak kader vormen voor de ontwikkeling van horeca in Tilburg. Wel 
geeft dit potentieel aan dat het niet wenselijk is om de hoeveelheid horeca zeer sterk te laten 
toenemen. We kiezen daarom voor ontwikkeling van horeca in gebieden waar horeca een belangrijke 
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Uitbreidingspotentieel Restaurant Dranken Fastservice Totaal

Omzetpotentieel € 64.302.783 € 38.385.528 € 43.692.088 € 146.380.399

Minimale omzet per bedri jf € 500.000 € 210.000 € 225.000 € 289.529

Plafond aantal  bedri jven (omzetpotentieel  / omzet per bedri jf) 129 183 194 506

Bedri jven huidig 119 174 189 482

Uitbreidingsruimte 2016-2020 10 9 5 24

Groei  per jaar 2 2 1 5

Groei% aantal  bedri jven 2016-2020 8% 5% 3% 4,9%

Perspectief: Groei% 2010-2014 3% 5% 4% 4,1%

Bedri jven per 10.000 inwoners  2020 5,9 8,4 8,9

Perspectief bedri jven per 10.000 inwoners  huidig Ti lburg 5,6 8,2 8,9

Perspectief: Bedri jven per 10.000 benchmark Eindhoven 7,6 10,0 9,7

Perspectief: Bedri jven per 10.000 benchmark Enschede 5,7 7,5 9,0

bijdrage levert aan het functioneren van die gebieden. Hiermee zoeken we een balans tussen het 
stimuleren van vernieuwing en verdere verbreding van het horeca-aanbod en het behoud van 
bestaande bedrijven. Een te grote of snelle groei van het horeca-aanbod kan tot gevolg hebben dat 
de kwaliteit van de horeca afneemt en dat daardoor niet voldoende ruimte is voor 
vervangingsinvesteringen en het investeren in het vernieuwen van het concept. Ook bij de 
ontwikkeling van detailhandel hebben we een vergelijkbare keuze gemaakt, om te voorkomen, dat 
voor de winkelstructuur belangrijke centra in hun functioneren worden beperkt. 
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Ontwikkelingsperspectieven gebieden 

Wijziging horeca-categorieën ten behoeve van bestemmingsplannen 
Het beschrijven van de gewenste ontwikkeling van gebieden is met de huidige systematiek voor het 
indelen van horeca niet goed mogelijk. Deze is nu gebaseerd op de omvang van het bedrijf en niet op 
het type horeca. Hierdoor kan nagenoeg elk bedrijfstype ergens gevestigd worden, indien het binnen 
de oppervlaktegrens valt. Hiermee is het niet mogelijk te sturen op de ontwikkeling horeca die past 
bij het karakter van het gebied. Denk hierbij aan de wenselijkheid van daghoreca in winkelgebieden 
en het voorkomen van overlast van horeca die lang geopend is in gebieden waar ook (relatief veel) 
woningen aanwezig zijn. Daarom is gekozen voor een nieuwe typering van horeca-categorieën 
waarmee aansluiting gezocht wordt bij het belangrijkste bezoekmotief van de consument en 
waarmee richting gegeven kan worden aan de ontwikkeling van horeca die aansluit bij de kwaliteiten 
van een specifiek gebied.  
 
Voorgesteld wordt de volgende indeling in horecacategorieën: 
 
Categorie 1:  Daghoreca (alle typen horeca met beperkter openingstijden) 
Categorie 2:  Droge horeca (fastfood, snackbar, grillroom e.d.). Indien er alcohol geschonken wordt 

valt het onder categorie 3 
Categorie 3:  Restaurants (restaurants, brasserie, bistro, café-restaurant, grand café e.d.) 
Categorie 4:  Café-bar (café, eetcafé, bar, kroeg e.d.) 
Categorie 5:  Uitgaan & zalen (club, dancing, feestcafés, party/zalencentrum, discotheek e.d.).
  Als subcategorie kunnen vergader- en congresfaciliteiten worden onderscheiden. 
Categorie 6:  Verblijfshoreca (hotel, motel, pension).  
 
Deze horeca-categorieën zijn mede vorm gegeven aan de hand van de combinatie van impact op de 
omgeving (met name vanwege de sluitingstijden) en de beperkingen die de Drank en Horecawet 
oplegt ten aanzien van de mogelijkheid voor verkoop van goederen (detailhandel). In de volgende 
tabel is dit onderscheid toegelicht. 
 

Horeca-categorie Verkoop van alcohol (DHW) en 
andere producten. 

Openingstijden 

1. Daghoreca Toegestaan. Indien echter ook 
de verkoop van producten 
gewenst is kan dat niet 
gecombineerd worden en is 
alleen alcoholvrije horeca 
mogelijk. 

Tussen 07.00u en 23.00 

2. Droge horeca Schenken van alcohol is niet 
toegestaan.  

De sluitingstijden zijn buiten het HCG 
hetzelfde als voor reguliere horeca. 
Binnen het HCG geldt echter een 
sluitingstijd van 05.00u. Hiermee wordt 
voorkomen dat er vlak voor de 
sluitingstijd van de reguliere horeca 
(04.00u) een te grote drukte ontstaat in 
en nabij deze horeca. Deze categorie is 
alleen relevant voor het HCG. 

3. Restaurants Schenken van alcohol is 
toegestaan. De verkoop van 
producten is niet toegestaan.  

De sluitingstijden zijn de sluitingstijden 
die gelden voor het gebied. 

4. Café-bar Schenken van alcohol is De sluitingstijden zijn de sluitingstijden 
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toegestaan. De verkoop van 
producten is niet toegestaan. 

die gelden voor het gebied. 

5. Uitgaan & Zalen Schenken van alcohol is 
toegestaan. De verkoop van 
producten is niet toegestaan. 

De sluitingstijden zijn de sluitingstijden 
die gelden voor het gebied. 

6. Verblijfshoreca Schenken van alcohol is 
toegestaan. De verkoop van 
producten is niet toegestaan. 

De sluitingstijden zijn de sluitingstijden 
die gelden voor het gebied. 

 
In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op de gewenste ontwikkeling in verschillende 
gebieden in Tilburg.   
 

Omschrijving ontwikkelingsperspectieven gebieden 
In het advies van Van Spronsen & Partners is in hoofdstuk 6 meer gedetailleerd het 
ontwikkelingsperspectief van de verschillende typen horeca geschetst. Op basis van het eerder 
beschreven uitbreidingspotentieel voor horeca in verschillende marktsegmenten is voor de gehele 
gemeente aangegeven wat voor de verschillende gebieden de gewenste ontwikkelingsstrategie is. 
Daarbij is de gewenste ontwikkelingsrichting in combinatie met de verwachte vraagontwikkeling van 
de verschillende typen horeca gecombineerd. Hierbij wordt ingezet op terugdringen, consolideren of 
ontwikkelen. Waar ingezet wordt op ontwikkelen zijn tevens nog voorkeurslocaties vastgesteld 
Deze analyse heeft geleid tot de ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende te onderscheiden 
gebieden die hier worden beschreven. 

Binnenstad: Horecaconcentratiegebied en kernwinkelgebied 

In de binnenstad en de ontwikkelgebieden (met name Piushaven en Spoorzone) ligt de voornaamste 
focus voor horeca. De horeca is hier ondersteunend of leidend in haar functie binnen een 
microgebied. Op onderstaand kaartje is de ligging van de verschillende sfeergebieden in de 
binnenstad en de ontwikkelgebieden weergegeven die hier nader worden beschreven.  
 

 
Kaart met diverse vastgestelde horecagebieden inclusief de huidige oppervlakte horeca 
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Heuvel 
De heuvel leent zicht als het centrale plein van Tilburg als ontmoetingsplek. Horeca met zitplaatsen 
(koffie, lunch, borrel, diner) kan deze functie goed vervullen. Dit ligt in de lijn van bedrijven die zowel 
overdag als 's avonds geopend zijn (grand-café-achtige formules). Terrassen leveren een goede 
bijdrage aan deze ontmoetingsfunctie. Fastserviceconcepten passen minder bij deze gewenste 
ontwikkeling en doen afbreuk aan beeldkwaliteit van dit sfeerbepalend plein.  
 
Korte Heuvel 
De Korte Heuvel is een belangrijk uitgaansgebied met een eigen uniek karakter door de diversiteit 
aan aanwezige horecaconcepten. Door de ligging nabij Poppodium 013 functioneert dit gebied ook 
min of meer als 'foyer van 013'. Het behoud van deze diversiteit is van belang voor de Korte heuvel. 
Ook hier geldt dat gasten op meerdere momenten (dag/avond/nacht) terecht kunnen bij de horeca. 
 
Piusplein 
Hier zijn nu reeds veel uitgaansgelegenheden gevestigd. De terrassen op het Piusplein dragen bij aan 
de ontmoetingsfunctie die dit plein heeft. Dit moet voor de toekomst behouden blijven. Restaurants 
kunnen het bestaande aanbod completeren. Het uitbreiden van snack- of fastfoodformules past 
minder bij de gewenste functie van het Piusplein. 
  
Paleisring 
Ook hier zijn uitgaansgelegenheden gevestigd. Daghoreca is hier niet passend, doordat het niet 
aansluit op het kernwinkelgebied. De uitstraling van de buitenruimte verdient extra aandacht om de 
continuïteit van het gebied op langere termijn te waarborgen. 
 
Heuvelring/Piusstraat 
Dit gebied is onderdeel van het uitgaansgebied van Tilburg. Aandachtspunten zijn de aansluiting op 
de Korte Heuvel en het Veemarktkwartier.  
 
Heikese Kerk / Oude Markt 
Door de ligging tussen het winkelgebied en de culturele voorzieningen aan de zuidzijde van het 
centrum, is zowel daghoreca als avondhoreca passend. Daarbij passen concepten, die de verbinding 
zoeken met het publiek wat op deze culturele voorzieningen afkomt. Denk aan restaurants, een 
wijnbar of 'loungebar'. De buitenruimte is hier ook sfeerbepalend, waarbij de terrassen van 
toegevoegde waarde zijn. 
 
Kernwinkelgebied 
In het winkelgebied moet avond- en nachthoreca worden uitgesloten, zodat er overdag geen 
‘donkere en dichte’ gevels de beleving in het straatbeeld omlaag halen. Om horeca geconcentreerd 
te houden in de overige horecaconcentratiegebieden zijn hier beperkte aanpassingen gewenst.  Om 
de verblijfskwaliteit te verbeteren, is het wel wenselijk om ook in de Heuvelstraat daghoreca toe te 
voegen.  

Ontwikkel- en Sfeergebieden 

 
Dwaalgebied 
In het dwaalgebied is horeca een belangrijke schakel. Mede door de combinatie met allerhande 
ambachten (cultuur, kunst, retail, mengvormen/blurring) die het gebied tot unieke en prettige entree 
van de stad maken. Hier dient de focus te liggen op daghoreca, om hiermee de balans te houden met 
de woonfunctie die dit gebied ook heeft. Horeca dient op strategische zichtlocaties te worden 
geconcentreerd ter bevordering van natuurlijke loop. De ontwikkeling van daghoreca is daarom het 
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meest gewenst in de Willem II-straat en de Stationsstraat, die de belangrijkste entrees van de 
binnenstad vormen. In de Nieuwlandstraat, Noordstraat, Tuinstraat en Telefoonstraat kan daghoreca 
eveneens een bijdrage leveren aan de verblijfskwaliteit van de binnenstad., Maar gelet op de 
woonfunctie in deze straten zal hierop minder nadruk worden gelegd. Op een knooppunt tussen het 
kernwinkelgebied en het dwaalgebied zoals het 'radioplein' waar de Heuvelstraat de Nieuwlandstraat 
kruist zouden restaurants zich naast daghoreca kunnen vestigen. 
 
Piushaven 
De Piushaven heeft door de ligging aan het water een eigen kwaliteit. Horeca is in ruime mate 
vertegenwoordigd en uitbreidingsruimte hier is dan ook nog beperkt. Alleen in de restaurantsector is 
nog ruimte voor concepten die zich op doelbezoek richten (luxer restaurant, partijen).  
Hier moet verder worden ingezet op de verbinding met toeristisch buitengebied en kunnen leisure 
functies de aantrekkelijkheid van het verblijfsklimaat verhogen. In de bijlage is de 'horeca en 
terrassenkaart' uit de ontwikkelingsvisie Piushaven opgenomen. Dit is de leidraad voor de 
ontwikkeling van horeca in de Piushaven. 
 
Spoorzone 
In de Spoorzone dragen de monumentale panden bij aan een onderscheidende en eigen karakter, 
waarbij vernieuwende horeca een impuls kan geven aan de kwaliteit van het gebied. Er dient dan ook 
voornamelijk ingezet te worden op ontwikkeling op de bijzondere plekken, zoals de monumentale 
gebouwen en ander historisch erfgoed en de nabije omgeving van het station. In de bijlage is een 
kaart opgenomen met de huidige en mogelijke locaties van horeca in het gebied.  
 
Veemarktkwartier 
Voor het Veemarktkwartier staat de verbinding met de Korte Heuvel en de Heuvelring centraal. De 
culturele voorzieningen, waaronder poppodium 013, en bedrijven bieden een mogelijkheid tot het 
toevoegen van horeca die daarbij aansluit. Daarbij wordt ingezet op horeca complementair aan de 
horeca op de Korte Heuvel en de Heuvelring.  
 
Linten (Korvelseweg en Besterdring) 
Op de linten wordt ingezet op kwalitatief goede daghoreca (bij consolideren van huidig aanbod). Dit 
betekent dat waar mogelijk gestuurd wordt op en gecommuniceerd over het wensbeeld en dat er 
actief moet worden ingezet op samenwerking met de vastgoedeigenaren. Verder geen nieuwe 
avondhoreca (restaurants en cafés). 
 

Woongebieden 

Voor de woongebieden geldt dat de horeca (vooral) een wijkvoorzienende functie heeft, zoals een 
snackbar of een ijssalon. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er derhalve alleen indien dit type horeca 
beneden gemiddeld vertegenwoordigd is.  
 
Voor vestiging van horeca wordt als eerste gedacht aan winkelgebieden of andere locaties waar 
meerdere publieksgerichte functies zijn gevestigd of waar mensen al heen gaan, bijvoorbeeld voor 
recreatie. Denk hierbij aan een buurtwinkelcentrum, MFA of park.  
 
Bij wijkcentra is vaak de horeca gevestigd die ook wijk gebonden is. Naast op winkelend publiek 
gerichte daghoreca kan hier ook gedacht worden aan een restaurant. Vanwege de goede 
bereikbaarheid en parkeergelegenheid bij dit soort centra, is dit een goede plek voor dergelijke 
horecavoorzieningen. Bij buurtwinkelcentra is zeer beperkt ruimte voor uitbreiding. Hierbij moet ook 
gedacht worden aan bijvoorbeeld afhaalformules, die veelal ook mogelijk zijn binnen de bestemming 
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detailhandel. Overaanbod aan 'horeca' is een risico, mede doordat onderscheid tussen detailhandel 
en horeca juist op dit soort locaties vaak onduidelijk is.  
 
Vaak heeft bijvoorbeeld de horeca in de sporthal een buurtfunctie. Indien er behoefte en draagvlak is 
kan dit worden omgevormd tot reguliere horeca. Uiteraard dient hier dan te worden voldaan aan de 
reguliere bijhorende eisen.   
 
In de eerder opgenomen tabel (en in meer detail in het bijgevoegde onderzoeksrapport) is per 
stadsdeel aangegeven of er extra ruimte is voor bepaalde type horeca.  
 

Berkel-Enschot en Udenhout 

In de centra van de dorpen heeft de horeca met name een ondersteunende functie aan het 
winkelapparaat (daghoreca) en horeca voor avondbezoek (restaurant, (eet)café). Over het algemeen 
dient het huidig aanbod geconsolideerd te worden. Ontwikkelperspectief is voorzien in het 
restaurantsegment, waarbij ingezet moet worden op clustering met het huidige aanbod (tenzij deels 
in het toeristisch buitengebied, zie volgende paragraaf buitengebied).  
 

Buitengebied 

In het toeristisch buitengebied speelt horeca een belangrijke rol bij de kwaliteit van het gebied en de  
aantrekkingskracht voor bezoekers. In deze gebieden is (beperkt) ruimte voor daghoreca en 
restaurants.  
 
De horeca in het buitengebied bij recreatieve functies is doorgaans ondersteunend aan de 
hoofdfunctie maar moet zich ook deels op externe bezoekers kunnen richten. Hierbij is het van 
belang dat ze voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de bedrijfsvoering van het 
desbetreffende horecatype. Indien de hoofdfunctie verdwijnt zal specifiek gekeken moeten worden 
of de horecafunctie op de desbetreffende locatie nog steeds wenselijk is . 
 

Bedrijventerreinen en andere werklocaties 

Horeca op bedrijventerreinen is wat ons betreft ondergeschikt aan de bedrijfsfuncties en alleen 
bedoeld voor de mensen die er werken. Alle andere zelfstandige horeca hoort niet thuis op de 
Tilburgse bedrijventerreinen. De bestaande centra en bestaande vitale horecaconcentraties willen 
we vitaal houden.  
 
Alleen horeca die niet goed denkbaar is in de bestaande horecagebieden kan zich mogelijk vestigen 
op een bedrijfsterrein. Daarom maken wij een uitzondering, indien zich een initiatief voordoet, voor 
één of twee grootschalige laagdrempelige feestzalen met een capaciteit groter dan 500 personen.  
Daarbij mag  voor gevestigde bedrijven geen overlast  rond parkeren en geluidshinder ontstaan. Ook 
moet de feestzaal bestaande contouren van gevestigde bedrijven (hinder, groepsrisico) respecteren.  
 
Ondersteunende of ondergeschikte horeca ten behoeve van andere functies op bedrijventerreinen 
staan wij toe, zolang het in verhouding is tot het aantal bezoekers of werkenden. 

Niet gebiedsgebonden typen horeca 

Er zijn horeca-ontwikkelingen die minder gebonden zijn aan de gebieden waarin ze liggen of zelf 
zorgen voor voldoende draagvlak voor de ontwikkeling.  
 
Fastservicerestaurants langs snelwegen of andere hoofdinfrastructuur hebben beperkt effect op het 
functioneren van horeca in andere gebieden, omdat deze hoofdzakelijk gericht zijn op 
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weggebruikers. Clustering van dit type horeca kan zorgen voor meer aantrekkingskracht bij 
potentiele bezoekers.  
 
Ondersteunende horeca aan leisure en recreatiegebieden, zoals wellnesscentra, pretparken en 
natuurparken, trekt voor een groot deel zelfstandig bezoekers en heeft geen invloed op het 
uitbreidingspotentieel voor horeca dat ten grondslag ligt aan de ontwikkelingsperspectieven van 
horeca in de eerder omschreven gebieden.  
 
Voor 'Pop-Up horeca' zal als uitganspunt worden gehanteerd dat deze moet voldoen aan dezelfde 
eisen als reguliere horeca. Het is wenselijk om hiervoor in overleg met de lokale afdeling van KHN 
nadere kaders te omschrijven. 
 

Uitzonderingen  

Er zijn bijzondere situaties waarbij kan worden afgeweken van de hierboven omschreven 
gebiedsgerichte ontwikkelingsrichtingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de invulling van leegstaande 
monumentale panden. Uiteraard dient er altijd te worden voldaan aan de regelgeving, met name 
vanuit de drank & horecawet. Ook indien een buitengewoon bijzonder concept of ondernemer zich 
wil vestigen, kan worden afgeweken van het ontwikkelingskader. De kernwaarden van Tilburg, 
daadkrachtig, innovatief, humor, sociaal, rauw en tegendraads kunnen hierbij richting geven. In het 
marktonderzoek is hier eveneens e.e.a. over uiteengezet. Belangrijke afwegingen hier zijn: 
Doelgroepen: Wordt voor een substantieel deel nieuwe doelgroepen aangetrokken? (zorgt het 
concept voor additionele vraag). 
Locatie: Vindt er een ontwikkeling plaats waarbij horeca van toegevoegde en ondersteunende 
waarde is? (bijvoorbeeld bouw van een nieuw congrescentrum, wellnesscentrum, winkelcentrum, 
recreatieplas). Dit staat in directe relatie met het eerste punt (doelgoepen). 
 

Planologische verankering gewenste ontwikkelingen 
De in deze nota beschreven ontwikkelingsrichtingen per gebied zijn de leidraad voor het vastleggen 
hiervan in bestemmingsplannen. Bij het actualiseren van bestemmingsplannen zal worden bekeken 
in hoeverre deze ontwikkelingsrichting reeds is gerealiseerd en of er wijzigingen noodzakelijk zijn in 
het planologisch regime. Streven is om niet meer pandsgewijs te bestemmen, maar om aan te geven 
hoeveel horeca-inrichtingen in de verschillende categorieën wenselijk zijn. Daarmee moet het 
mogelijk worden, om in een ander pand horeca te realiseren als het pand, waar nu een 
horecabestemming op zit niet (meer) als horecagelegenheid wordt gebruikt.  
 
In de in dit beleid opgenomen categorisering is geen koppeling meer gemaakt met de omvang van 
horecagelegenheden. Dit is vanuit het horecabeleid ook niet gewenst en noodzakelijk. Het kan wel 
zijn dat er vanwege ruimtelijke, sociale of maatschappelijke ontwikkelingen nadere bepalingen met 
betrekking tot de aard en/of omvang worden opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
parkeergelegenheid. 

Horeca bij andere functies  

Horeca bij winkels en dienstverlenende bedrijven (additionele horeca) 
Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen ontstaat er bij consumenten steeds meer 
een behoefte aan onderscheidende concepten in zowel winkels als horeca. Hoe meer een 
(winkel)gebied gericht is op recreatief winkelen of verblijf, hoe groter de behoefte aan 'beleving'. 
Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn een lunchroom in een boekenwinkel, een kapsalon met 
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een wijnbar (mits gescheiden ruimtes) of een lunchroom waar het gehele interieur te koop is. Deze 
ontwikkeling vindt op dit moment met name plaats binnen de detailhandel waar steeds meer 
'horeca-elementen' plaats krijgen. In horecagelegenheden vindt deze functiemenging nog nauwelijks 
plaats. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de regelgeving rondom de verstrekking van alcohol 
zoals vastgelegd in de Drank en Horecawet. Vanuit de gemeente is het wenselijk dat functiemenging 
een kans krijgt vanwege de bijdrage die dit levert aan de aantrekkelijkheid en diversiteit van het 
aanbod, zowel op het gebied van horeca als detailhandel. De gemeente zal zich dan ook inspannen 
om de belemmeringen die de Drank en Horecawet (DHW) bij de totstandkoming van mengvormen 
van horeca en detailhandel met zich meebrengt, uit de weg te nemen. Zij zal dit standpunt 
verkondigen in het proces van de evaluatie van de Drank en Horecawet. 
 
Binnen de bestaande regels is het voor winkeliers mogelijk om binnen een winkel maximaal 33% van 
de oppervlakte in te richten voor horeca-activiteiten. Voor horecabedrijven die tevens alcohol 
verkopen gelden op grond van de DHW aanvullende (inrichtings)eisen. Deze eisen gelden in Tilburg 
ook voor bedrijven die geen alcohol schenken, maar wel langer geopend willen zijn dan op grond van 
de winkeltijdenverordening mogelijk is. 
 
De hiervoor omschreven situatie kan leiden tot een oneerlijk speelveld waarbij de reguliere horeca 
door de eisen die de DHW stelt grotere investeringen moet doen. Een van de meest bepalende 
verschillen is de eis voor de aanwezigheid van een (gescheiden) toilet.  
 
De gemeente hecht echter aan de mogelijkheden om binnen winkels ook 'horeca' te kunnen 
bedrijven. Zeker omdat deze mogelijkheden ook in andere gemeenten worden geboden. Wij zullen 
de eisen die worden gesteld aan ondergeschikte horeca niet wijzigen.  
We willen de eisen die worden gesteld met betrekking tot de aanwezigheid van toiletten bij 'droge 
horeca' wijzigen. Er zal slechts worden vereist dat er een toilet aanwezig is. De strengere eisen 
conform de DHW zullen niet meer gelden voor dit type horeca. Ook voor daghoreca (voor zover er 
geen sprake is van het schenken van alcohol) zullen we alleen eisen dat een toilet aanwezig is. We 
gaan hierbij uit van sturing door marktwerking. Het is niet waarschijnlijk dat een ondernemer die 
ruimte biedt aan klanten om iets te eten of te drinken niet de service van een toilet zal bieden. 
Uiteraard zullen we deze veronderstelling toetsen. Door monitoring zullen we vaststellen of het 
loslaten van deze eis niet leidt tot ongewenste situaties. Indien dat het geval is, zullen we 
maatregelen nemen om deze vorm van gastvrijheid af te dwingen. 
 
Voor winkels die binnen hun winkel een groter deel met horeca willen inrichten of een terras willen 
realiseren, bestaat de mogelijkheid om zich te vestigen op locaties waar daghoreca mogelijk is. In dat 
geval is wel een exploitatievergunning noodzakelijk. Dit is uiteraard ook het geval als er alcohol wordt 
geschonken. Het verkopen van producten is dan niet meer mogelijk op grond van de huidige drank 
en horecawet, tenzij de ruimte van winkel en horeca worden gescheiden. 

Ondersteunende horeca 
Horeca is ook een zeer wenselijk onderdeel van andere (maatschappelijke) voorzieningen zoals een 
schouwburg, buurthuis of sportvoorziening. Deze horeca staat ten dienste van een andere 
hoofdfunctie. Deze hoofdfunctie is dan ook opgenomen in het bestemmingsplan. Het schenken van 
alcohol is toegestaan middels een Drank- en Horecavergunning. 
 
Ook in zorgcentra worden voorzieningen zoals het restaurant, dat voornamelijk is bedoeld voor de 
bewoners, steeds meer opengesteld voor bezoekers uit de omgeving. Gelet op de sociale aspecten, 
voor zowel de omgeving als de inwoners, vinden we dit een wenselijke ontwikkeling. 
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Horeca in/bij woningen vinden we in het algemeen geen gewenste ontwikkeling. De trend van 
functiemening in combinatie met het toenemend aantal mensen dat (als zelfstandige) thuis werkt, 
het streven naar vitale wijken en onze Leisure ambities, kunnen leiden tot de wens om in specifieke 
gevallen in een woning horeca toe te staan. Hoewel deze ontwikkeling een bijdrage kan leveren aan 
de versterking van toeristische en recreatieve klimaat in Tilburg, willen we hier niet zonder meer aan 
meewerken. Het toestaan van horecafuncties in en rond de woning kan namelijk ook leiden tot 
overlast, onder andere van aankomende en vertrekkende bezoekers en de parkeerdruk in de 
omgeving verhogen. Indien er verzoeken komen voor horeca in/bij woningen zullen we deze niet 
alleen beoordelen op de economische bijdrage aan het vestigingsklimaat, maar ook op de impact op 
de (woon)omgeving. Denk hierbij aan ligging ten opzichte van recreatieve wandel- of fietsroutes, 
parkeergelegenheid (op eigen terrein) of de afstand tot de buren.  
 
In het voorgaande beleid is aangegeven dat de (commerciële) exploitanten van de horeca van 
recreatiebad Stappegoor, de Stadssporthal (nu T-kwadraat), het  IJssportcentrum en het 
indoorsportcentrum Reeshof dezelfde sluitingstijden kennen als de reguliere horeca buiten het 
centrum. Ook kunnen ze 2 maal per jaar voor het horecadeel ontheffing krijgen voor een sluitingstijd 
van 04.00u. Dit laten we ongewijzigd. Wel wordt voor het gebruik van het sportgedeelte in het 
vervolg een evenementenvergunning vereist. Dit om voor elke activiteit, waar de inrichting niet 
continu hetzelfde is, te kunnen toetsen aan de eisen voor veiligheid die voor dergelijke activiteiten 
gelden. Het aantal keer dat de mogelijkheid voor het organiseren van evenementen in het 
sportgedeelte wordt gegeven,wordt gehandhaafd op 6 maal per jaar. Hierbij blijven de eisen zoals 
gesteld in het Activiteitenbesluit gehandhaafd. Het aantal keer dat gebruik gemaakt kan worden van 
een ontheffing geluid blijft gehandhaafd (zie ook het hoofdstuk met betrekking tot ontheffingen 
geluid). 
 

Sluitingstijden en ontheffingen horeca  

Sluitingstijden horeca  
 

Reguliere horeca 

De sluitingstijden voor horeca zijn vastgelegd in de APV in artikel 32 Er is op dit moment breed 
draagvlak voor de huidige regeling. Binnen het HCG (zie bijlage voor de kaart.) zijn de sluitingstijden 
voor 'natte horeca' 04.00u, waarbij tot 03.00 nog mensen binnen mogen worden gelaten. Voor droge 
horeca geldt een sluitingstijd van 05.00u. De sluitingstijden voor de rest van Tilburg zijn op zondag 
tot en met woensdag 02.00u en op donderdag, vrijdag en zaterdag 03.00u.  
Voor 3 horecagelegenheden in de Spoorzone wordt op dit moment gebruik gemaakt van de 
bevoegdheid van de burgemeester om af te wijken van deze sluitingstijden (artikel 32 lid 6 van de 
APV). Deze 3 locaties vormen als het ware het zwaartepunt van de horeca in de Spoorzone, met een 
regime dat op uitgaansavonden aansluit bij het horecaconcentratiegebied in de binnenstad. Voor de 
Koepelhal en Club Smederij wordt toegestaan dat , op donderdag, vrijdag en zaterdagnacht, de 
sluitingstijd 04.00 u wordt en op de overige dagen 2.00u. Al wordt voor de Koepelhal meestal de 
eindtijd voor evenementen aangehouden. Voor de Hall of Fame (Stichting Hal 90) wordt op zaterdag 
een sluitingstijd van 04.00 toegestaan.  
 

Zomer- en wintertijd 

Ieder jaar is er bij de overgang van de zomertijd naar de wintertijd of andersom onduidelijkheid over 
de sluitingstijden die dan gelden. Zowel bij horecaondernemers als bij klanten. In de APV is daarover 
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nu niets geregeld. Dat betekent dat de officiële tijd geldt. Als de klok in het najaar een uur teruggaat, 
duurt de nacht dus een uur langer. Wanneer de klok in het voorjaar een uur vooruitgaat dan houdt 
dat in dat een horeca-inrichting in de praktijk een uur eerder dicht gaat. De Stichting HCG vraagt al 
enkele jaren om de oude tijd aan te houden zodat een horecanacht even lang duurt als de andere 
nachten. Wij geven daarvoor steeds toestemming.  
Voorstel is om bij de overgang van de wintertijd naar de zomertijd de sluitingstijd van 
horecabedrijven met één uur te verlengen. Dit zal in de APV aangepast moeten worden. Bij de 
overgang van de zomertijd naar de wintertijd hanteren we de officiële tijd. In dat geval duurt een 
nacht een uur langer. 
 

Dwaalgebied 

Op grond van de door in 2012 vastgestelde beleidsregels voor exploitatievergunningen kunnen 
nieuwe horecagelegenheden in het dwaalgebied tot 00.00 geopend zijn. Met het invoeren van een 
horecacategorie 'daghoreca' (tot 23.00) is er minder noodzaak om deze beleidsregels in stand te 
houden. Deze nieuwe categorie sluit aan bij het oorspronkelijke doel van de invoering van dit regime. 
Hiermee gelden voor deze categorie horeca  in heel Tilburg dezelfde openings- en sluitingstijden. 
Voor de bedrijven in het dwaalgebied waar nu een sluitingstijd van 0.00u geldt, zal een 
overgangssituatie gelden. Bij verandering van exploitant of eigenaar wordt de situatie gewijzigd. 
 

Paracommerciële inrichtingen 

Voor  paracommerciële inrichtingen geldt op donderdag, vrijdag en zaterdag een sluitingstijd van 
01.00u  en op overige dagen 0.00u. Voor een aantal studentenvoorzieningen gelden andere 
sluitingstijden die middels ontheffingen jaarlijks worden aangevraagd en verleend. Deze worden in 
het volgende hoofdstuk nader toegelicht.:   

Ondersteunende horeca 

Zoals aangegeven is horeca  ook onderdeel van andere (maatschappelijke) voorzieningen zoals een 
schouwburg, buurthuis of sportvoorziening. Niet al deze horeca valt onder de definitie van 
paracommerciële inrichtingen zoals omschreven in de Drank en horecawet en de APV. Denk hierbij 
aan sportkantines in gemeentelijke sporthallen. Bij het vaststellen van de 'verordening 
paracommercie' is de bedoeling geweest om deze horeca te laten vallen onder hetzelfde regime als 
paracommerciële inrichtingen. In de APV zal worden opgenomen dat de sluitingstijden voor horeca 
die niet als zelfstandige horeca is opgenomen in het bestemmingsplan (zoals bij de meeste 
sportverenigingen, sporthallen en buurthuizen het geval is) dezelfde sluitingstijden gelden als voor 
paracommerciële instellingen.  
 
In de gevallen dat het wenselijk is dat de ondersteunende horeca een breder publiek kan bedienen 
en/of ruimere sluitingstijden gewenst zijn, kan worden overwogen om in het bestemmingsplan  een 
reguliere horecabestemming op te nemen. Hier moet per situatie een afweging worden gemaakt. 
Voor een aantal sporthallen is er inmiddels een reguliere horecabestemming in het bestemmingsplan 
opgenomen. 
 

Vrijstellingsdagen voor openingstijden en geluid 

Afwijkende Openingstijden voor horeca 

Op dit moment zijn er reeds mogelijkheden voor (commerciële) horecabedrijven om een ontheffing 
voor sluitingstijden aan te vragen. Hiervoor geldt dat individuele horecagelegenheden 2 maal per jaar 
ontheffing kunnen aanvragen.  
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Hoewel de algemene sluitingstijd voor horeca een breed draagvlak heeft zijn er ook een aantal 
horecagelegenheden die een ruimere sluitingstijd wensen. We willen aan deze wens tegemoet 
komen door ondernemers de mogelijkheid te bieden om  meermaals verruimde openingstijden aan 
te vragen. Toetsing en advisering van de lokale driehoek zal onderdeel uitmaken van de procedure 
om meer dan 2 maal per jaar ruimere sluitingstijden aan te vragen. Een onderneming kan maximaal 8 
maal per jaar de mogelijkheid krijgen om af te wijken van de algemene sluitingstijden voor reguliere 
horeca.  
Door het stellen van strikte voorwaarden aan de ondernemer,  onder meer ten aanzien van de 
verplichte aanwezigheid van portiers en/of ander e vormen van toezicht bij het aanvragen van deze  
ruimere sluitingstijden- willen we mogelijke negatieve gevolgen voorkomen. Verlengde 
sluitingstijden mogen niet tot gevolg hebben dat het woonklimaat, de veiligheid van bezoekers en de 
openbare orde wordt aangetast.  
 
De exacte wijze waarop de mogelijkheid voor incidentele verruimde openingstijden zal worden 
vormgegeven, moet nader  uitgewerkt worden om de risico's voor de openbare orde en veiligheid en 
het woon- en leefklimaat te kunnen waarborgen. Na invoering van deze mogelijkheid zal  na een 
periode van ca. 2 jaar een evaluatie plaatsvinden. 
 

Afwijkende Openingstijden voor para commerciële inrichtingen 

Voor paracommerciële inrichtingen is het reeds mogelijk om maximaal 6x per jaar afwijkende 
openingstijden aan te vragen. Dit aantal wordt gehandhaafd.  
 
Zoals eerder aangegeven zijn er voor de studentenvoorzieningen afwijkende sluitingstijden 
vastgesteld. Ook het aantal ontheffingsdagen is voor deze voorzieningen anders. Het belangrijkste 
verschil met andere paracommerciële instellingen is, dat deze voor iedereen toegankelijk zijn, de 
sociëteiten en het studentensportcentrum zijn niet voor iedereen toegankelijk.  
 
Studentensociëteiten:  
Sluitingstijd voor besloten avonden (alleen leden)  in de nachten van maandag op dinsdag, dinsdag 
op woensdag, woensdag op donderdag, donderdag op vrijdag is 6.00u. Daarnaast geldt voor 
maximaal 15 open avonden per jaar een sluitingstijd van 04.00u. Tot 03.00 mogen mensen worden 
binnengelaten. Op deze dagen mogen ook anderen dan de eigen leden, op vertoon van een 
studentenkaart ,binnen.  Van deze dagen vallen de meesten rondom de introductieperiode van 
nieuwe studenten. Er zijn met de verenigingen afspraken gemaakt over de communicatie met de 
omwonenden. 
 
Studentensportcentrum 
De sluitingstijd van het studentensportcentrum is voor alle dagen van de week 01.00u.  
Voor het studentensportcentrum worden er meer incidentele ontheffingen voor sluitingstijden 
toegestaan dan voor andere paracommerciële instellingen (normaal maximaal 6 per jaar). Vanwege 
het grote aantal aangesloten verenigingen wordt per aangesloten vereniging maximaal 1 ontheffing 
extra verleend. Deze zijn niet overdraagbaar. 
 

Collectieve ontheffingen voor geluid 

Horeca-inrichtingen moeten voldoen aan de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. Bij het vieren van festiviteiten en activiteiten met een maatschappelijk belang, kan niet 
altijd worden voldaan aan de geluidsvoorschriften.  
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Op grond van artikel 108 van de APV is het college bevoegd om collectieve festiviteiten aan te wijzen 
gedurende welke de geluidsvoorschriften niet gelden. De collectieve vrijstellingsdagen worden in 
deze nota voor meerdere jaren vastgelegd.  
 
Met vaststelling van deze horecanota legt het college de volgende collectieve vrijstellingsdagen vast: 
 
Horecaconcentratiegebied en Spoorzone 
Carnaval: 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag, waarbij dinsdag tot 24.00 uur) 
Koningsnacht: 1 dag 
Tilburgse kermis: alle dagen gelijk aan de eindtijd van de Kermis. 
Introductieweek Universiteit en hogescholen: 2 dagen  
Oud en Nieuw: nacht van 31 december 
 
In 2014 is door de raad besloten om voor het gebied Spoorzone dezelfde collectieve 
ontheffingsdagen te hanteren als voor de het horecaconcentratiegebied. In de bijlagen bij deze nota 
is het betreffende kaartje opgenomen. 
 
Berkel-Enschot 
Carnaval: 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag, waarbij dinsdag tot 24.00 uur) 
Koningsnacht: 1 dag 
Kermis Berkel-Enschot: 4 dagen 
Oud en Nieuw: nacht van 31 december 
 
Udenhout 
Carnaval: 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag, waarbij dinsdag tot 24.00 uur) 
Koningsnacht: 1 dag 
Kermis Udenhout: 4 dagen 
Unentse Mert: 1 dag 
Oud en Nieuw: nacht van 31 december 
 
Tilburg - overig 
Carnaval: 5 dagen (vrijdag tot en met dinsdag, waarbij dinsdag tot 24.00 uur) 
Koningsnacht: 1 dag 
Kermis Berkel-Enschot: 4 dagen 
Oud en Nieuw: nacht van 31 december 

Individuele ontheffingen voor geluid 

Naast de mogelijkheid voor het verlenen van collectieve ontheffingen voor geluid is in artikel 109 van 
de APV het aantal dagen aangewezen waarop individuele inrichtingen voor andere festiviteiten , met 
een meer individueel karakter, een vrijstelling kunnen verkrijgen van de geluidsvoorschriften. Het 
aantal incidentele dagen is vastgesteld op 2 per inrichting. Voor het HCG bedraagt het aantal 
incidentele vrijstellingsdagen 2 per plein, waarbij er 5 pleinen in het HCG worden onderscheiden. In 
de Spoorzone is voor een specifiek deel het aantal vrijstellingsdagen vastgesteld op maximaal 8. Het 
kaartje met het gebied waarvoor deze ontheffingsmogelijkheid geldt, is opgenomen in de bijlagen. 
 
Deze incidentele vrijstellingsdagen worden in de praktijk weinig aangevraagd. Met name 
sportverenigingen maken bij een toernooi of een verenigingsfeest gebruik van deze vrijstelling. 
Verder worden deze incidentele vrijstellingsdagen gebruikt bij evenementen. Een horecabedrijf moet 
altijd aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer voldoen. Ook wanneer zij 
een evenement organiseert. Dit geldt ook voor andere gebouwen waar evenementen worden 
georganiseerd. Naast een evenementenvergunning is dus ook een vrijstelling van de 
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geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit nodig. In de evenementenvergunning wordt dan een 
hogere geluidnorm opgelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld in een sporthal per jaar maximaal 2 
evenementen met een hogere geluidsbelasting plaatsvinden. Of kunnen horecabedrijven op een 
plein in het HCG zelf een evenement op het terras organiseren. 

Terrassen 
De afgelopen jaren zien we  ten aanzien van het gebruik van de terrassen een verandering. Zo heeft 
de invoering van het rookverbod er onder andere toe geleid dat mensen vaker gebruik maken van 
het terras. Daarnaast was vroeger een terras seizoensgebonden en zien we nu dat de terrassen  door 
het gebruik van terrasverwarming, het hele jaar blijven staan. 
Deze veranderingen hebben invloed op de uitstraling en de aankleding. Er verschijnen heaters de 
windschermen worden hoger, luifels en parasols zijn groter en staan het hele jaar door uitgeklapt.  
Het terras wordt steeds vaker een verlengde van de onderneming. Gebruikt en ingericht als 
binnenruimte, waarbij ondernemers soms uitbreiding willen in de vorm van buitenkeukens, 
barbecues en geluidsboxen. 
 
Met dit veranderde en meer intensieve gebruik van terrassen wordt de uitstraling van terrassen naar 
hun omgeving groter. De bewoners van naastgelegen panden willen zo min mogelijk overlast van 
terrassen. Met name in de binnenstad van Tilburg is het vaak zoeken naar een evenwicht tussen het 
leefbaar houden van de binnenstad en het levendig houden van de binnenstad. 
 
Tenslotte is ook nog van belang dat terrassen vaak op de openbare weg/in het openbaar gebied 
worden geëxploiteerd. Het openbaar gebied moet echter ook voor andere doeleinden dan terrassen 
kunnen worden gebruikt. Zo kent Tilburg vele evenementen die in het openbaar gebied plaatsvinden  
waarvoor terrassen soms moeten wijken. Het college/de burgemeester wil voldoende zeggenschap 
blijven houden over het gebruik van het openbaar gebied. Dit vraagt om een aanpassing van de 
huidige terrasregels.  
 
Door het veranderde gebruik van terrassen zien we op terrassen steeds meer bouwwerken verrijzen , 
zoals terrasschermen, vaste parasols, buitenkeukens, etc. In sommige gevallen is er echter  zodanig 
gebouwd dat je niet anders dan kunt spreken van een uitbreiding van het horecapand met een 
'aanbouw' in de vorm van een extra overdekte ruimte. De gemene deler van de bouwwerken op 
terrassen is dat deze omgevingsvergunningsplichtig zijn en dat deze vergunning in de meeste 
gevallen niet is aangevraagd/verleend. 
 
In het huidige terrassenbeleid zijn criteria opgenomen waaraan een terras moet voldoen. In essentie 
willen we deze uitgangspunten behouden. Dit betekent dat de visie voor terrassen is:  

 Terrassen zijn te gast in de openbare ruimte. Terrassen zijn open, aantrekkelijk, uitnodigend 
en toegankelijk. 

 Een terras is een buitenruimte. Gevels blijven in het zicht. Voorzieningen om het comfort te 
verhogen zijn toegestaan, mits ondergeschikt. Er ontstaan geen 'buitenkamers’ of 'hokjes'. 
Continuïteit in het straatbeeld is het uitgangspunt.  

 
Deze visie zal verder worden uitgewerkt in een terrassenbeleid wat zal bestaan uit een voorstel voor 
het aanpassen van het planologisch kader en de uitwerking van de eisen aan terrassen, zowel op het 
gebied van de vormgeving, als de criteria die van belang zijn voor de openbare orde en veiligheid. 
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Handhaving en Toezicht 

Preventie en Handhavingsplan 
Dit is een verplichting die uit de DHW voortvloeit. De gemeente heeft dit plan in 2014 vastgesteld.  
 

Handhavingsprotocol 
Bij de wijziging van de Drank en Horecawet is de volledige bevoegdheid voor handhaving bij de 
burgemeester gelegd. De burgemeester stelt dan ook het handhavingsprotocol vast. Dit protocol kan 
worden aangepast indien dat noodzakelijk is. Het actuele handhavingsprotocol is te vinden op de site 
van de gemeente Tilburg.  

Veiligheid 
De horeca en de gemeente delen de verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid. In 
het bestuurlijk overleg tussen gemeente en horeca worden, om de openbare orde en de veiligheid 
van bezoekers en inwoners van Tilburg te kunnen waarborgen , actuele zaken besproken en 
afspraken gemaakt. In de afgelopen jaren is onder meer een collectieve horeca-ontzegging 
ingevoerd. 

Wetgeving 

Drank en Horecawet (DHW) 
 

Indieningsvereisten aanvraag vergunning DHW 

In de drank en Horecawet zijn regels over de verkoop en verstrekking van alcohol opgenomen. 
Hierbij zijn ook inrichtingseisen opgenomen waar horecagelegenheden aan moeten voldoen.  
 
Deze wet vormt de grondslag voor het verlenen van een drank- en horecavergunning. Voor het goed 
kunnen beoordelen van de inrichtingseisen vraagt de gemeente de volgende rapporten: 

 Beoordeling elektrische installatie: Een rapport waaruit conform NEN 3140 of NEN 1010  
blijkt dat een erkend installatiebureau de elektrische installatie in de inrichting goedgekeurd 
heeft. Een bestaand rapport mag maximaal 5 jaar oud zijn. 

 Ventilatie rapport: Een rapport waaruit blijkt dat de inrichting kan voldoen aan de volgende 

eis: Er is mechanische ventilatie aanwezig met een capaciteit van 3,8*10-3 m3/s per 
m2. Een bestaand rapport mag maximaal 5 jaar oud zijn. 

 

Verplichting SVH bij ontheffing artikel 35 DHW. 

Tot 1 januari 2013 was het verplicht dat bij het verstrekken van alcohol altijd iemand aanwezig moest 
zijn die beschikte over een diploma Sociale hygiëne (SVH). Deze eis is met de herziening van de DHW 
in 2013 komen te vervallen. De achterliggende gedachte voor het vervallen van deze voorwaarde is 
dat het eenvoudiger wordt om voor kleinschalige evenementen een ontheffing aan te vragen. De 
Drank‐ en horecawet heeft onder andere als uitgangspunt de alcohol gerelateerde verstoring van de 
openbare orde te voorkomen. Dat betekent dat bij de verstrekking van alcohol aan de verstrekker 
een grote verantwoordelijkheid toekomt. Het schrappen van de verplichting dat bij evenementen r 
de verstrekker van alcohol beschikt over een diploma SVH, draagt hier niet direct aan bij. De meeste 
evenementen trekken bovendien veel jeugdige bezoekers en vaak worden ook jongeren ingezet 
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achter de bar. Om die reden wordt in Tilburg de verplichting gehandhaafd dat er iemand aanwezig is 
met het diploma SVH bij het verstrekken alcohol. Dit zullen we als voorwaarde voor het verlenen van 
een ontheffing te opnemen. Op grond van de wet is het namelijk mogelijk om voorschriften aan de 
ontheffing te verbinden. 
 

Paracommercie 

De wijziging van deze wet in 2013 heeft gemeenten verplicht om verordening paracommercie vast te 
stellen. In deze verordening moet de gemeenteraad, voor het verstrekken van alcohol in 
paracommerciële instellingen zoals sportkantines, buurthuizen en studentensociëteiten. Daarnaast 
geeft de wet ook andere, niet verplichte, mogelijkheden om de verkoop van alcohol in de gemeente 
te reguleren. Hierbij denkt de wetgever aan de mogelijkheid om een verbod in te stellen op 
prijsacties voor alcohol, beperkingen met betrekking tot de verkoop van alcohol in bepaalde 
gebieden of op bepaalde tijden. 
 
De in een eerder genoemde sluitingstijden voor paracommerciële inrichtingen zijn onderdeel van 
deze regels. Dit is in Tilburg vastgelegd in de APV.  
 
Sinds 2013 zijn er geen wijzigingen geweest die het noodzakelijk maken om gebiedsgerichte of 
andere beperkende maatregelen ten aanzien van de verkoop van alcohol in te voeren.  
 

Milieu (Activiteitenbesluit) 
Horecabedrijven vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daarbij behorende 
Activiteitenregeling. Per activiteit zijn voorschriften in het Activiteitenbesluit en maatregelen in de 
Activiteitenregeling opgenomen. Het bereiden van voedingsmiddelen is een kenmerkende activiteit 
voor deze branche. Daarnaast gelden ook de algemene voorschriften en maatregelen voor geluid en 
energie die niet activiteit gebonden, maar op het hele bedrijf van toepassing zijn. Bij het starten of 
veranderen van activiteiten moeten bedrijven dit melden bij de gemeente. Voor een horecabedrijf 
geldt dat er vaak ook specifieke informatie bij de melding moet zitten zoals een akoestisch 
onderzoek. Het toezicht op het Activiteitenbesluit gebeurt door de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant (OMWB).  

Planologisch kader 
In het hoofdstuk Analyse en ontwikkelingsperspectief is de indeling in horecacategorieën 
geïntroduceerd. Hieronder is deze categorisering verder uitgewerkt. Op deze wijze kan deze worden 
toegevoegd aan de bestemmingsplansystematiek. Voor bestaande horecagelegenheden zal worden 
vastgelegd onder welke categorie horeca deze valt en of het wenselijk is om op die locatie ook 
andere (zwaardere categorieën) horeca toe te staan. Uiteraard zal hierbij worden gekeken naar 
bestaande rechten en het voorkomen van planschade. 
  
Uitgangspunt bij het opnemen van horeca in bestemmingsplannen is,dat we niet meer exact het 
pand willen bestemmen waar horeca mag worden gevestigd, maar dat we in (deel)gebieden 
aangeven hoeveel horeca en in welke categorie we willen toestaan. Dit geeft voor ondernemers op 
langere termijn meer flexibiliteit in vestigingslocaties. Bij het herzien van bestemmingsplannen zal 
voor elk gebied worden bepaald in hoeverre dit mogelijk en of wenselijk is.  
 

Bestemmingsplancategorieën horeca: 
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Categorie I (Daghoreca) 
Horeca inrichting, met openingstijden gerelateerd aan de winkeltijden (daghoreca), niet zijnde een 
horeca inrichting als bedoeld in categorie II, waar: 

• Hoofdzakelijk (kleine etenswaren) en/of dranken worden verstrekt 
Als voorbeelden van categorie I zijn aan te merken: thee & koffie-concepten, brood 
& lunchconcepten, ijs & yoghurt concepten. Daarnaast zijn ook concepten zoals omschreven bij 
categorie III mogelijk indien de openingstijden beperkt kunnen worden. 
 
Categorie II (Droge horeca): 
 Horeca inrichting waar:  

• Hoofdzakelijk kleine etenswaren en/of alcoholvrije dranken worden verstrekt. 
Als voorbeelden van categorie II zijn aan te merken: fastfoodconcepten, healthy fastfoodconcepten, 
snackbars, shoarmazaken. Indien alcohol wordt verstrekt valt het bedrijf in categorie III. 
 
Categorie III (Eetgelegenheden): 
Horeca inrichting, niet zijnde een horeca inrichting als bedoeld in categorie II, waar 

• Hoofdzakelijk maaltijden worden verstrekt 
Als voorbeelden van categorie III zijn aan te merken: restaurants, pizzeria's, all-you-can-eat-
concepten, café-restaurant.  
 
Categorie IV (Café - Barconcepten): 
Horeca inrichting waar: 

• hoofdzakelijk dranken worden verstrekt, en waar 
• eventueel in combinatie daarmee kleine etenswaren worden verstrekt,  

Als voorbeelden van categorie IV zijn aan te merken: cafés, bars, pubs, bier-, wijn- en 
cocktailconcepten. 
 
Categorie V (Uitgaan & Zalen): 
Horeca inrichting waar: 

• hoofdzakelijk dranken worden verstrekt en entertainment wordt aangeboden, zoals (live) 
optredens en mechanische muziek 

Als voorbeelden van categorie V zijn aan te merken: clubs, discotheken, feestcafés, 
uitgaansconcepten, zalen- en partycentra, danscafés, karaokebars. Combinatie met (onderdelen) van 
categorieën III en IV vallen ook binnen deze categorie. 
 
Categorie VI (Verblijfshoreca): 
Horeca inrichting waar: 

• hoofdzakelijk gelegenheid tot tijdelijk slaapverblijf wordt gegeven, en waar 
• eventueel in combinatie daarmee maaltijden, dranken en/of kleine etenswaren worden 

verstrekt. 
Als voorbeelden van categorie VI zijn aan te merken: hotels, motels en pensions. 
 

BIBOB 
Sinds 1 juni 2003 is de Wet BIBOB ( Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur) van 
kracht. De wet BIBOB geeft het (gemeente)bestuur een extra instrument in handen om ongewild 
faciliteren van criminele activiteiten tegen te gaan en de concurrentiepositie van bonafide 
ondernemers te beschermen. 
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Op grond van artikel 3 van de Wet BIBOB kan een aangevraagde, dan wel een reeds verstrekte 
vergunning worden geweigerd respectievelijk ingetrokken, indien er een ernstige mate van gevaar 
bestaat dat de vergunning mede zal worden gebruikt om: 

a) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te 
benutten, of 

b) strafbare feiten te plegen 
 
Vanaf 20 januari 2004 past de gemeente Tilburg de Wet BIBOB toe, bij Drank- en 
horecavergunningen en/of exploitatievergunning op grond van de APV van de gemeente Tilburg. In 
het thans geldende BIBOB-beleid horecavergunning is er voor gekozen om een BIBOB-onderzoek toe 
te passen bij iedere aanvraag voor een drank- en horecavergunning en/of een exploitatievergunning. 
Uitzondering hier op is de vergunningaanvraag door een vereniging of stichting die geen 
winstoogmerk heeft en een slijterij.  
 
Daarnaast kan een BIBOB-onderzoek ook plaats vinden als er sprake is van een reeds verstrekte 
vergunning. De gemeente Tilburg houdt zich het recht voor om ook in de volgende gevallen een 
BIBOB-onderzoek op te starten: 

a) Een ambtenaar is gechanteerd, omgekocht of bedreigd of pogingen daartoe 
b) Er is een vermoeden van valsheid in geschrifte 
c) Er zijn aanwijzingen dat de vergunning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of 

het witwassen van zwart/crimineel geld 
d) Er is overige ambtelijke of bestuurlijke informatie die aanleiding geeft om een BIBOB-

onderzoek in te stellen.  
Daarnaast biedt artikel 26 van de Wet BIBOB de mogelijkheid dat de Officier van Justitie adviseert om 
een BIBOB-onderzoek in te stellen. 
 
Ten behoeve van het BIBOB-onderzoek dient de aanvrager van de vergunning c.q. de 
vergunninghouder een BIBOB-vragenformulier in te leveren. Door middel van het formulier kan een 
eerste onderzoek naar de integriteit van de betrokkene worden ingesteld. In dit formulier worden 
vragen gesteld die met bewijsstukken moeten worden onderbouwd. 
 
De uitkomst van het BIBOB-onderzoek kan aanleiding geven om een advies aan te vragen bij het 
Landelijk Bureau BIBOB. Dit bureau is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het 
landelijk Bureau BIBOB raadpleegt gesloten bronnen en adviseert een gemeente omtrent de mate 
van gevaar. In het geval van een advies met als conclusie, een ernstige mate van gevaar, kan dit 
leiden tot een weigering dan wel een intrekking van een vergunning. In het geval van een advies met 
als conclusie, enige mate van gevaar, kan dit leiden tot het opleggen van bijkomende voorwaarden in 
de vergunning.  
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Bijlagen 
 

Kaart 1  Ontwikkelingsgebied Piushaven 
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Kaart 2  Ontwikkelingsgebied Spoorzone 
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Kaart 3 Horecaconcentratiegebied 
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Kaart 4 Spoorzone voor wat betreft sluitingstijden / evenementen 

   


