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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het horecagebiedsplan voor het gebied Hoogvliet. Dit plan zorgt er voor dat de 
ontwikkeling van horeca aansluit bij de wens en de behoefte van het gebied en dient als 
leidraad bij vergunningverlening. Daarmee bieden de horecagebiedsplannen rechtszekerheid 
voor zowel ondernemers als bewoners. De gebiedsbeschrijving is verder noodzakelijk om te 
bepalen welke exploitatiecategorie wenselijk is in een gebied/wijk, straat of aan een plein. 
Daarnaast kan zo vastgelegd worden welke mix van horeca-activiteiten gewenst is. Om de 
gewenste ontwikkeling richting te kunnen geven (middels het verlenen van de 
exploitatievergunning) wordt in het horecagebiedsplan gewerkt met de begrippen. De 
gekozen ontwikkelrichting wordt ondersteund door redenen van economische, fysieke en 
ruimtelijke aard en openbare orde en veiligheid.  

1.1 Gebruikte begrippen 

Hieronder worden de meest voorkomende begrippen in dit horecagebiedsplan nader 
omschreven: 
 

- Ontwikkelen: Uitbreiding van het aantal horecagelegenheden, uitbreiding van het 
aantal m2 vloeroppervlakte en uitbreiding van het aantal (m2) terrassen is mogelijk. 
Alle soorten exploitatie categorieën mogen zich vestigen in het gebied. 

- Gericht ontwikkelen: Uitbreiding van het aantal horecagelegenheden, en/of 
uitbreiding van het aantal m2 vloeroppervlakte en/of uitbreiding van het aantal (m2) 
terrassen is mogelijk ten aanzien van één of meerdere exploitatie categorieën 
en/of een beschrijving van een bepaalde gewenste mix aan activiteiten. 

- Consolideren: Er zijn geen nieuwe horecagelegenheden toegestaan. Het aantal 
horeca-inrichtingen, het aantal m2 vloeroppervlakte en het aantal (m2) terrassen 
kan voor geen enkele exploitatie verruimd worden.  

- Gericht verminderen: Terugdringen van het aantal horecagelegenheden, het 
aantal m2 vloeroppervlakte en uitbreiding van het aantal (m2) terrassen ten 
aanzien van één of meerdere exploitatie categorieën en/of een beschrijving van 
een bepaalde niet meer gewenste mix aan activiteiten.  

- Verminderen: Terugdringen van het aantal horecagelegenheden, het aantal m2 

vloeroppervlakte en uitbreiding van het aantal (m2) terrassen. Alle 
exploitatiecategorieën worden teruggedrongen in het gebied. 

- Vrijgesteld van de vergunningsplicht: In Rotterdam kan een horeca-inrichting 
onder een aantal voorwaarden* zonder exploitatievergunning geëxploiteerd 
worden. Deze categorie van horeca is door de gehele stad toegestaan, mits het 
pand een horecabestemming heeft en het gebied in dit plan niet specifiek is 
aangewezen als locatie waar het niet is toegestaan.  

1.2 Leeswijzer 

In het horecagebiedsplan wordt de ontwikkelrichting voor zowel bestaande als toekomstige 
vergunde inrichtingen in een bepaald gebied of woonwijk benoemd. Daarnaast worden de 
uitzonderingen op deze ontwikkelrichting omschreven. Zowel panden als straten kunnen 
afwijkend zijn op deze ontwikkelrichting. Voor iedere wijk zijn indicatief de gewenste 
ontwikkelrichtingen gevisualiseerd op een plattegrond. In hoofdstuk 2 wordt een algemene 
gebiedsomschrijving gegeven van Hoogvliet. In de hoofdstukken daarna wordt er per wijk 
een beschrijving van de wijk gegeven, inclusief een korte samenvatting van het wijkprofiel, 
en wordt er aangegeven welke horeca ontwikkelrichting er geldt.  

                                                
*
 geopend zijn tussen 07.00 – 22.00 uur, geen alcoholische dranken schenken, alleen achtergrondmuziek ten 
gehore brengen, geen terras en speelautomaten hebben. 
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Ten slotte zijn als bijlage bij dit plan de modules horeca en de exploitatie categorieën uit het 
vergunningsstelsel opgenomen. 
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2. Gebiedsbeschrijving Hoogvliet 
 
Hoogvliet ligt aan de zuidkant van Rotterdam langs de oevers van de Oude Maas en in het 
hart van het industriële havengebied. Aan de zuidelijke buitenrand wordt Hoogvliet omsloten 
door de Groene Gordel, met grienden langs de Oude Maas en het unieke Ruigeplaatbos. De 
combinatie van ruimte, groen en bedrijvigheid maakt Hoogvliet een prettige woonplaats. 
 
Hoogvliet is onderverdeeld in Hoogvliet-Noord en Hoogvliet-Zuid. Beide wijken zijn 
onderverdeeld in acht buurten. In Hoogvliet Zuid, ten zuiden van de Groene Kruisweg, liggen 
de buurten Middengebied, Meeuwenplaat, Zalmplaat en Boomgaardshoek.  
In Hoogvliet Noord, ten noorden van de Groene Kruisweg, liggen de buurten Centrum, 
Westpunt, Nieuw Engeland, Oudeland en Tussenwater met daarnaast het bedrijventerrein 
Gadering.  
 
Hoogvliet transformeert na de Tweede Wereldoorlog tot de eerste Nederlandse satellietstad. 
Hier wonen de werknemers uit de petrochemie en de Rotterdamse haven. Hoogvliet-Noord 
is als eerste ontwikkeld. Nog steeds bestaat 44 % van woningvoorraad uit woningen die in 
de periode 1945-1968 zijn gerealiseerd. In de jaren 70 en 80 verliezen industriearbeiders op 
grote schaal hun baan. Sommige wijken verpauperen hierdoor. Dit is, in 1999, de aanleiding 
voor de grootste herstructurering van het land. Inmiddels is bijna een vijfde van de 
woningvoorraad van Hoogvliet van na 2000. 
 
Sinds de start van de huidige economische crisis in 2009 is de belangstelling in de 
huizenmarkt gedaald, met als resultaat een meetbare afname in het aantal verkochte 
bestaande woningen en gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Dit zorgde voor een stagnatie in 
de herstructurering van Hoogvliet en daarmee voor een stilstand in het aantrekken van 
midden- en hoge inkomens naar Hoogvliet. Het aantrekken van deze groepen was een 
belangrijke ambitie in het herstellen van de sociale balans in de wijken. 
 
Hoogvliet heeft circa 34.000 inwoners. De meeste Hoogvlieters zijn betrokken bij hetgeen 
gebeurt in hun directe omgeving en bereid de handen uit de mouwen te steken. Hoogvliet 
heeft een wat oudere bevolking vergeleken met het Rotterdams gemiddelde. Vooral de 
inwoners van Hoogvliet Zuid zijn overwegend ouder.  
 
Hoogvliet heeft naar verhouding minder inwoners met een niet-westerse achtergrond dan 
Rotterdam, respectievelijk 25% tegenover 37%. Van de niet-westerse allochtonen vormen 
Surinamers de grootste groep, circa 9% van de totale bevolking, gevolgd door Antillianen 
(6%). 
 
Een relatief groot deel van de Hoogvlietse bevolking behoort tot de gele en/of groene leefstijl. 
Mensen met een gele leefstijl hechten veel waarde aan goede, gezellige en sociale 
contacten in de buurt waar ze wonen. Ze voelen zich betrokken bij anderen en zijn altijd 
bereid om een ander te helpen. Mensen met de groene leefstijl zijn mensen die een rustig 
leven leiden en zich voornamelijk bewegen in een kleine kring van familie, vrienden en/of 
buren. 
 
Voorzieningen als scholen en winkels zijn er in alle wijken. Het openbaar vervoer is 
beschikbaar met buslijnen en drie metrostations. Het centraal gelegen winkelcentrum De 
Binnenban trekt ook veel bezoekers uit de regio. In Hoogvliet is verder een jachthaven, een 
manege, een kinderboerderij en zijn voldoende mogelijkheden om te sporten. Campus 
Hoogvliet in Meeuwenplaat is een unieke plek waar onderwijs, wonen en vrijetijdsbesteding 
samenkomen. Villa Vonk in Oudeland combineert basisonderwijs met een 
wijkontmoetingscentrum.  
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2.1 Wijkprofiel 

Voor iedere wijk in Rotterdam bestaat er een wijkprofiel. Het wijkprofiel is het nieuwe 
monitorinstrument van de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van het gebiedsgericht 
werken. Met het wijkprofiel kan in één oogopslag een samenhangend beeld worden gevormd 
van de feitelijke en door bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en 
fysieke staat van de wijken. Het instrument maakt het mogelijk om wijken onderling én in de 
tijd te vergelijken. Het wijkprofiel laat zien hoe een wijk scoort ten opzichte van het 
Rotterdamse gemiddelde.  
 
Voor Hoogvliet is slechts voor Noord en Zuid een wijkprofiel gemaakt en niet voor de 
verschillende wijken/buurten zoals deze in dit plan worden beschreven in het kader van de 
ontwikkelrichting voor de horeca. Hoogvliet als geheel scoort op de onderdelen Fysiek, Veilig 
en Sociaal rond of boven het Rotterdams gemiddelde. Slechts voor wat betreft voorzieningen 
en vandalisme ligt de score onder het gemiddelde van Rotterdam. 
 
 

Wijkprofiel Hoogvliet 2014 
Fysieke index Veiligheidsindex Sociale Index 

110 112 106 

2.2 Horeca in Hoogvliet 

De horeca is in Hoogvliet beperkt vertegenwoordigd. Desondanks is er sprake van 
voldoende  aanbod in elke categorie. De meeste café’s bevinden zich in en rondom het 
winkelcentrum De Binnenban. Daarnaast zijn er enkele horeca-inrichtingen in de kleinere 
winkelcentra en –straten. Het betreft dan vooral (afhaal)restaurants. Ook is er een 
feestgelegenheid die in een park buiten de bebouwing is gelegen. 
 
Met de verschillende horeca-inrichtingen worden met name locale bewoners en werknemers 
in het Botlek- en Europoortgebied bediend. Een substantiële uitbreiding van het horeca-
aanbod is in beginsel niet wenselijk. Dit neemt niet weg dat uitbreiding in bepaalde 
categorieën en op bepaalde locaties tot de mogelijkheden behoort. Die worden in dit plan 
beschreven. 
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Op bovenstaande plattegrond zijn indicatief de gewenste ontwikkelrichtingen voor Hoogvliet 
gevisualiseerd. In dit plan is ook per gebied een meer specifieke 
plattegrond†  opgenomen met de betreffende ontwikkelrichting. Geel betekent ‘gericht 
ontwikkelen’. Wanneer er geen kleuren zijn gebruikt, geldt de ontwikkelrichting consolideren. 
 
 

                                                
† Alle plattegronden geldt dat deze indicatief zijn. De tekst van het horecagebiedsplan is leidend. 
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3. Oudeland 

3.1 Algemeen 
Begin jaren zestig is Oudeland ontstaan als gevolg van de uitbreiding van de Shell-vestiging 
in Pernis. De wijk heeft een groen karakter. Momenteel wonen er circa 3.000 mensen. Dit  
aantal zal door sloop en herbouw de komende tijd regelmatig wijzigen. Omdat 
herstructurering vlak voor de crisis echt is ingezet voelt Oudeland de gevolgen ervan in 
sterkere mate. De sloop van goedkope huurflats en de bouw van eengezinswoningen 
verloopt trager dan gepland. Onduidelijkheid voor bewoners, teruglopend gebruik van alle 
voorzieningen en dreigende verloedering van sloopflats zijn daarvan het gevolg. De sloop 
van een aantal flats is naar voren gehaald, maar er zijn nog geen nieuwe plannen ontwikkeld 
c.q. uitgevoerd.  Hierdoor zijn veel lege plekken in de wijk ontstaan.  
 
In de flats die rondom de lege plekken staan, met name in de Toscalaan en de 
Desdemonastraat, is sprake van de grootste sociale problemen. Het werkloosheidscijfer is 
hoog, te weten bijna 40%. Veel mensen hebben moeite om aansluiting te vinden bij de 
huidige maatschappij. Hulpvragen worden in toenemende mate door vrijwilligers in Villa Vonk 
opgepakt. 
 
Desondanks is tijdens de recente herstructurering een aantal zaken gerealiseerd die in 
positieve zin bijdragen aan de wijk. Met de bouw van eengezins huurwoningen in het 
middensegment wordt doorgewerkt aan de vernieuwing van Oudeland. In de noordrand is 
het Oudelandsepark als onderdeel van de Groene Gordel bijna afgerond. Het meest in het 
oog springt de multifunctionele accommodatie Villa Vonk aan de Othelloweg, die het sociale 
hart van de wijk vormt en ook samen met de Wilhelm Tellplaats de voorzieningen biedt voor 
de beoogde kindvriendelijke wijk.  
 
Ondanks alle inspanningen verdienen deze en andere voorzieningen nog veel aandacht. 
Bewoners hebben te kennen gegeven dit in samenwerking met de gemeente en andere 
partners aan te willen pakken. Ook de samenwerking binnen Villa Vonk kampt nog met een 
aantal kinderziektes. Tenslotte verkeert het winkelcentrum op de Wilhelm Tellplaats in een 
slechte staat. Daar zijn ook regelmatig problemen met betrekking tot de (sociale) veiligheid. 
Naar verwachting worden daar in de komende tijd ook de nodige woningen en winkels 
gesloopt. Naast de corporatie heeft ook de gemeente ook een flinke opgave in sloop en 
verhuur van panden en het verbeteren van de uitstraling van het gebied. 

3.2 Ontwikkelrichting Oudeland 
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Oudeland is momenteel een kwetsbaar gebied. Met name als gevolg van de fysieke 
herstructering die niet in alle gevallen conform plan is verlopen, is het gebied in de afgelopen 
jaren minder aantrekkelijk geworden voor bewoners en ondernemers om zich daar te 
vestigen. Ondanks diverse investeringen is sprake van behoorlijke sociale problemen. Ook is 
Oudeland voor wat betreft de veiligheid aangemerkt als aandachtsgebied. Om deze redenen 

geldt voor dit gebied als basis de ontwikkelrichting consolideren∗. Dit neemt niet weg dat in 
beperkte mate horeca wordt toegestaan. Voornamelijk ter ondersteuning van 
(bewoners)initiatieven. De uitbreidingsmogelijkheden worden in onderstaande paragrafen 
nader uitgewerkt. 
 
3.2.1. Wilhelm Tellplaats 
3.2.2. Villa Vonk (Othelloweg 8) 

3.2.1 Wilhelm Tellplaats 

Gezien het aantal café’s dat hier reeds is gevestigd en de fragiele (veiligheids)situatie is 
andere vergunde horeca niet wenselijk. Ter ondersteuning van bewonersinitiatieven en om 
de leegstand te verminderen, worden wel kleinschalige initiatieven ondersteund die 
vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Op die manier wordt een positieve bijdrage 
geleverd aan het voorzieningenniveau en blijft de huidige balans tussen horeca en het woon- 
en leefklimaat gewaarborgd. 
 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe en bestaande inrichtingen : consolideren 

3.2.2 Villa Vonk (Othelloweg 8) 

Villa Vonk is een stichting van bewoners die in de multifunctionele accommodatie een 
activiteitenaanbod voor jong en oud verzorgt. Het betreft muziek, cursussen en 
bijeenkomsten van diverse aard. De wens om ter ondersteuning van deze activiteiten  
beperkte horeca te realiseren, wordt ondersteund. Met de realisatie van 1 inrichting is het 
voorzieningenniveau toereikend en in balans met de aard van het gebied. Verdere 
ontwikkeling, inclusief die met inrichtingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht, is niet 
wenselijk. 
 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen   
Voor het in 3.2.2 genoemde adres geldt gericht ontwikkelen met 
categorie A en B zonder de activiteiten 5, 8, 9,10 en12. 
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan. 

 
 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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4. Boomgaardshoek 

4.1 Algemeen 

Boomgaardshoek is een echte woonwijk en met circa 5.307 inwoners een van de grotere 
wijken. De vele woonerven en soort huizen bieden een bepaalde mate van rust en privacy. 
Over het algemeen bestaat de wijk uit ruime woningen in de prijsklasse van gemiddeld         
€ 200.000,-. De wijk is ruim opgezet en groen. De met name autochtone gezinnen zijn veelal 
tweeverdieners die gezamenlijk een modaal inkomen hebben. Er wonen veel kinderen en 
jongeren. In het midden van de wijk, met name rondom de Erica en de Akkerwinde, is een 
cluster sociale huurwoningen waar wel sprake is van (veiligheids)problemen, met name 
jongerenoverlast. De tolerantiegrens van bewoners is wat dat betreft laag. Toch is de sociale 
samenhang niet slecht.   
 
Bewoners zijn tevreden over de dagelijkse voorzieningen en het openbaar vervoer. De grote 
supermarkt doet het goed en heeft een regionale aantrekkingskracht. Wel wordt het 
bijbehorende (auto)verkeer als belastend ervaren. De grote sporthal MFC Boomgaardhoek 
wordt goed gebruikt, maar de sociale functie die het vroeger had, wordt wel gemist. De wijk 
maakt geen deel uit van de grootschalige herstructureringsplannen. 

4.2 Ontwikkelrichting 

 

 
 
Boomgaardshoek is een rustig en groen woongebied met beperkte horeca. Het 
voorzieningenniveau, inclusief horeca, is toereikend en in goede balans met de aard van het 
gebied. Een uitbreiding zou de veiligheidsproblemen, met name jongerenoverlast, in 

negatieve zin beïnvloeden. Om die reden geldt als ontwikkelrichting consolideren∗.  

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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5. Tussenwater 

5.1 Algemeen 

Tussenwater is de jongste wijk van Hoogvliet. Halverwege de jaren 90 is gestart met de 
oplevering van woningen. Het  is een wijk met mooie en ook grote huizen. De buitenruimte 
ziet er verzorgd uit. Er wonen circa 3.200 mensen. De wijk kent het hoogste percentage 
gezinnen van Hoogvliet. De ouders van deze gezinnen zijn vaak tweeverdieners waarvan het 
werk en sociale leven grotendeels buiten de wijk plaatsvindt. Buurgenoten kennen elkaar wat 
minder goed, maar daar is men over het algemeen tevreden mee. Veel bewoners zijn 
gehecht aan hun buurt.  
 
Bewoners zijn het meest tevreden over het openbaar vervoer, de voorzieningen met 
betrekking tot de gezondheidszorg en het basisonderwijs. Het minst tevreden is men over de 
voorzieningen voor jongeren. Men vreest dat dit zal leiden tot overlast. In een aantal straten 
is parkeerproblematiek aan de orde. Daarnaast worden te hard rijden, hondenpoep, fietsers 
of brommers op de stoep en rommel op straat als de meest voorkomende problemen gezien. 
Tenslotte geven professionals aan dat meer dan gemiddeld sprake is van problemen achter 
de voordeur. 

5.2 Ontwikkelrichting 

 
 

 
 
Tussenwater is een rustig woongebied waar geen behoefte bestaat aan een uitbreiding van 
horeca. De mogelijkheid om op een vrijkomende standplaats naast het metrostation bij 
voorbeeld een permanente voorziening (bijvoorbeeld een snackbar of lunchroom) te 
realiseren wordt daarom niet ondersteund. Dit zou de huidige veiligheidssituatie in negatieve 
zin beïnvloeden. Momenteel is sprake van een goede balans tussen het 
voorzieningenniveau en de aard van het gebied. Als ontwikkelrichting geldt voor dit gebied 

consolideren∗. 
 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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6. Gadering 

6.1 Algemeen 
 
Bedrijventerrein Gadering werd oorspronkelijk aangelegd ter ondersteuning van de haven en 
de logistiek en is daarmee ook een echt bedrijventerrein. Het is gelegen aan de rand van 
Hoogvliet. De achterzijde van de (bedrijfs)gebouwen grenzen aan de woonwijk Tussenwater. 
Er zijn brede groenstroken aangelegd tussen die woonwijk en de Gadering, waardoor  de 
overlast beperkt blijft. Op de Gadering bevinden zich ook faciliteiten waar omwonenden 
gebruik van kunnen maken, zoals een bouwmarkt en wasstraat.  
 
Op de Gadering zijn circa 200 bedrijven gevestigd waar in totaal circa 2.600 mensen werken.  
Sinds 2004 verzorgt de Stichting Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering  (SBHG) het 
parkmanagement. Bij deze stichting zijn inmiddels circa 110 bedrijven aangesloten die 75 % 
van het uitgegeven oppervlakte bedrijfsterrein vertegenwoordigen. Belangrijkste doelstelling 
van deze stichting is om in overleg met de gemeente, politie en andere partners ervoor te 
zorgen dat het terrein in een goede conditie blijft. Dat wil zeggen een evenwichtige 
samenwerking met betrekking tot hetgeen minimaal mag worden verwacht aan beheer, 
onderhoud, revitalisering en herstructurering.   

6.2 Ontwikkelrichting 

 

 
 
Op de Gadering is momenteel een restaurant en een aantal cateraars gevestigd. Dit aanbod 
wordt, ook door de Stichting Samenwerkende Bedrijven Hoogvliet Gadering  (SBHG), als 
toereikend gezien. Een verdere uitbreiding met horeca leidt tot een ongewenste verzwaring 
en verstoort de balans tussen de voorzieningen en de functie van het gebied. De 

ontwikkelrichting voor de Gadering als geheel is consolideren∗. De enige uitzondering 
hierop wordt in de onderstaande paragraaf nader uitgewerkt. 
 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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6.2.1 Nieuwe Langeweg 21 (Brasserie la Cocotte)  

Op de Nieuwe Langeweg 21 is brasserie La Cocotte gevestigd. Een bedrijf dat reeds vele 
jaren bestaat, een goede naam heeft opgebouwd en voorziet in een behoefte. Teneinde de 
dienstverlening verder te verbeteren, is er behoefte aan een uitbreiding van het huidige 
terras. Deze behoefte wordt ondersteund.  
 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Bestaande inrichtingen 

Voor het in 6.2.1 genoemde adres geldt gericht ontwikkelen met 

activiteit 12 van de module terras. 
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7. Zalmplaat 

7.1 Algemeen 

Met circa 7.300 inwoners is Zalmplaat de grootste wijk van Hoogvliet. Er wonen veel ouderen 
met vaak een klein pensioen. ‘Rust en groen’ zijn kernwoorden voor Zalmplaat. Zalmplaat 
heeft relatief veel huurwoningen, zowel in het duurdere als het goedkope segment, en 
betrekkelijk weinig koopwoningen. De wijk kent een gevarieerd beeld aan woningen, te 
weten flats, appartementencomplexen voor senioren, grote en kleine eengezinswoningen en 
verzorgingstehuizen. Het is vooral een woonwijk.  
 
In Zalmplaat is sprake van sociale problematiek. Dit betreft de zogenaamde “problemen 
achter de voordeur” (echtscheidingen, schulden, psychisch, sociaal isolement). Vooral in de 
wooncomplexen Durareno en Ruitwagen speelt dit. Ook blijkt dat nieuwe buurtbewoners en 
bestaande buurtbewoners niet altijd goed met elkaar omgaan. De nieuwe bewoners zijn 
minder betrokken bij de buurt en hierdoor vermindert de sociale samenhang.  
 
Qua veiligheid en buitenruimte ziet het gebied rond de Gebbeweg, met name diverse 
gebouwen, er verwaarloosd uit. Dit geldt ook voor de gebouwen van de basisscholen aan de 
Aalreep. Er is in Zalmplaat de afgelopen jaren veel inzet gepleegd op (criminele)  
jeugdoverlast. Dit heeft zichtbaar resultaat opgeleverd. Dit neemt niet weg dat er sprake is 
van een fragiel evenwicht. 
 
Het voorzieningenpakket is veelzijdig en behoorlijk compleet in Zalmplaat. Het winkelcentrum 
de Fuik, gelegen in het midden van de woonwijk, ziet er redelijk uit. Er is een behoorlijk 
gevarieerd winkelaanbod met zowel ketens als ‘eigen’ winkels. Het probleem is dat zich niet 
snel nieuwe ondernemers melden voor panden die leeg zijn komen te staan. Daarom is 
blijvende aandacht voor de branchering en meer gezamenlijke activiteiten door de winkeliers 
noodzakelijk. Dit geldt ook voor de horeca die vooral gericht is op de omwonenden. 
Momenteel is er een café, een eethuis en een aantal afhaalrestaurants gevestigd.  

7.2 Ontwikkelrichting 
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Zalmplaat is primair een woongebied. Het huidige aanbod van voorzieningen, inclusief 
horeca, is toereikend. Er is een goede balans met de aard van het gebied. Een verdere 
uitbreiding met horeca is niet gewenst. Daarom is de ontwikkelrichting voor het gebied als 

geheel consolideren∗.  Hierop is een uitzondering, te weten het winkelcentrum de Fuik. 
Deze wordt in de volgende paragraaf nader uitgewerkt. 

7.2.1 Winkelcentrum de Fuik 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te vergroten en de leegstand te verminderen is in het 
winkelcentrum de Fuik nog ruimte voor een restaurant. Hierbij wordt opgemerkt dat in 
algemene zin Zalmplaat, ondanks de afgenomen jeugdoverlast, nog steeds als 
aandachtsgebied voor wat betreft de veiligheid wordt aangemerkt. Om die reden zijn de 
sluitingstijden voor die inrichting, inclusief terras, beperkt tot 23.00 uur. 
 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen 
Voor het in 7.2.1 genoemde winkelcentrum geldt gericht ontwikkelen 
met 1 inrichting categorie A,B,C zonder de activiteiten 8, 9, 10 van de 
module openingstijden. 
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan 

 
 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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8. Meeuwenplaat 

8.1 Algemeen  

Meeuwenplaat is de oudste wijk van Hoogvliet en ligt ten zuiden van de Groene Kruisweg. In 
de wijk Meeuwenplaat wonen ongeveer 4.650 mensen. Het is een woonwijk met veel 
portiekwoningen uit de jaren 50. Veel van deze woningen hebben inmiddels plaatsgemaakt 
voor nieuwe woningen. Huur- en koopwoningen, eengezinswoningen, appartementen en 
bijzondere woonvormen. Markant in deze wijk is het Oosterbaken een toren met 33 
verdiepingen en een hoogte van 99 meter.  
 
Een ander opvallend project is de Campus vlakbij metrostation Zalmplaat. Hierin is een 
aantal scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd, te weten Einstein Lyceum, Penta 
College en ROC Zadkine. De campus kent voorzieningen die ook een wijkfunctie en zelfs 
breder hebben, zoals horeca, een sporthal en een Art Studio. Ook zijn er 300 woningen voor 
jongeren gerealiseerd. 
 
In de wijk Meeuwenplaat zelf zijn er diverse voorzieningen, zoals twee basisscholen, een 
buurtwinkelcentrum, een speeltuin en een gezondheidscentrum. Met het Visserrijgriend heeft  
het ook een natuurgebied. 
 
De Lampreibuurt behoort al jarenlang tot de kwetsbare buurten in Hoogvliet met een 
concentratie van achterstandsproblemen. Hier staan complexen die behoren tot de sociale 
voorraad van de corporaties. Het was de bedoeling deze flats uit de jaren 60 te slopen, maar 
uiteindelijk zullen ze nog minimaal 10-15 jaar gebruikt worden. De bewoners hebben vaak 
een laag inkomen, weinig opleiding, zijn werkloos, hebben sociale en/of psychische 
problemen, schulden of zijn cliënten van een zorginstelling.  
 
Omdat ook aangrenzende gebieden, zoals de Campus, de negatieve gevolgen ondervonden 
van de situatie in de Lampreibuurt, is gekozen voor een integrale veiligheidsaanpak en  
intensief beheer van de buitenruimte. Inzet is een verbetering van het woon- en leefklimaat. 
Hoewel dit al in bepaalde mate z’n vruchten heeft afgeworpen, is nog steeds sprake van een 
fragiel evenwicht.  

8.2. Ontwikkelrichting 
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Ondanks de positieve integrale veiligheidsaanpak die al tot resultaten heeft geleid, blijft de 
Meeuwenplaat een aandachtsgebied. Momenteel is sprake van een goede balans tussen de 
aanwezig horeca en de aard van het gebied. Het voorzieningenniveau, inclusief horeca, is 
toereikend. Om die reden geldt voor het gebied als geheel de ontwikkelrichting 

consolideren∗. Dat neemt niet weg dat er behoefte bestaat om in bepaalde specifieke 
gebieden kleinschalige horeca toe te staan teneinde de ontwikkeling in positieve zin te 
stimuleren. Deze worden in onderstaande paragrafen nader uitgewerkt. 
 
8.2.1 Campusgebied  
8.2.2 Hoekwant 30 

8.2.1 Campusgebied 

Het Campusgebied herbergt diverse scholen voor voortgezet onderwijs. Hierdoor ligt de 
gemiddelde leeftijd van de bezoekers van dit gebied onder de 18 jaar. Bij de reeds 
toegestane ontwikkeling van horeca is hiermee al rekening gehouden. Voor de gewenste 
uitbreiding van horeca om het gebied verder in positieve zin te ontwikkelen, speelt dit aspect 
nog steeds een rol. Om die reden is slechts kleinschalige horeca en een restaurant ter 
ondersteuning van de opleiding van Zadkine/Penta College CSG Hoogvliet toegestaan. 
Daarnaast is een horecafunctie toegestaan voor de Art Studio teneinde deze op de 
gewenste manier te kunnen exploiteren. 
 
De Art Studio beschikt over diverse multifunctionele ruimten en een aantal dansruimten. 
Deze ruimten worden verhuurd. In die zin heeft de studio een buurtfunctie. Ook vinden 
regelmatig culturele voorstellingen plaats. Ter ondersteuning hiervan is horeca gewenst. 
Gezien de aard van het Campusgebied en de reeds aanwezig horeca, is bewust gekozen 
om de ontwikkeling alleen te laten plaatsvinden met vergunde horeca. Met de toegestane 
ontwikkeling wordt het voorzieningenniveau toereikend geacht. 
 

Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen 
Voor het Campusgebied geldt gericht ontwikkelen met: 

• 2 inrichtingen categorie A 
 
Voor het Zadkine / Penta College CSG Hoogvliet geldt gericht 
ontwikkelen met: 

• 1 inrichting A,B,C met uitzondering van de activiteiten 5, 8, 9 en 
10 

 
Voor de Art Studio (Campusplein 2a) geldt gericht ontwikkelen met: 

• 1 inrichting categorie A, B met uitzondering van de activiteiten 
9,10 van de module openingstijden. 

 
Bestaande inrichtingen : kunnen uitbreiden tot categorie A,B. 
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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8.2.2 Hoekwant 30 

Op Hoekwant 30 is de buurt- en speeltuinvereniging Zalmplaat gevestigd. Het gebouw van 
deze vereniging wordt ook gebruikt door de biljartvereniging. De wens om tijdens 
bijeenkomsten van deze vereniging alcohol te schenken, wordt ondersteund. Daarmee is het 
voorzieningenniveau toereikend. Voor uitbreiding met andere horeca is geen ruimte. Dit geldt 
ook voor inrichtingen die zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. 
 
  
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen 
Voor het in 8.2.2 genoemde adres geldt gericht ontwikkelen met 
categorie A,B met uitzondering van de activiteiten 9,10 van de module 
openingstijden. 
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan 
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9. Nieuw Engeland & Groene Gordel 

9.1 Algemeen 

De wijk Nieuw Engeland met ongeveer 3.290 bewoners is één van de kleinere wijken van 
Hoogvliet en is onderverdeeld in drie buurten Digna Johanna, omgeving 
Venezuelaweg/Bahreinstraat (’t Keerpunt) en omgeving Achterpad/Texasweg/Voorweg. Een 
groot deel van deze wijkbewoners is laagopgeleid en heeft een laag inkomen. Het is een 
echte herstructureringswijk. In vergelijking met een aantal jaren geleden heeft de 
herstructurering veel goed gedaan. Het is rustiger in de wijk en er is veel minder criminaliteit.  
 
Er wonen veel eenoudergezinnen en in twee oudergezinnen werken vaak beide ouders. 
Meer dan een derde van de bewoners is 55 jaar of ouder. Straatgenoten kennen elkaar in 
ieder geval van naam of gezicht. En een kwart hiervan gaat bij elkaar op de koffie.  
 
Het voorzieningenniveau in de wijk is hoog en wordt in het algemeen positief gewaardeerd. 
Men is het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en met de 
voorzieningen voor de gezondheidszorg. Er zijn ook Hoogvliet brede voorzieningen in de wijk 
zoals het LCC. 
 
Er is ook een groot aanbod van activiteiten voor kinderen in de wijk. Brede schoolactiviteiten 
en wijkactiviteiten op de kinderboerderij, speeltuin Bonaire, de natuurspeelplaats, het 
Ruigeplaatsbos, LCC de Zevensprong en dansschool Marleen. Dansschool Marleen is een 
grote positieve kracht in de wijk. Ondanks het ruime aanbod wordt helaas weinig 
gebruikgemaakt van de speelruimte. Relatief weinig kinderen zijn lid van sportclubs of 
verenigingen. Ontevreden zijn bewoners over de voorzieningen voor (oudere) jongeren.  
 
De achterkant van het winkelcentrum Oude Wal is verouderd. Dit kleine winkelcentrum ligt 
middenin een woonwijk. Het is een risicogebied in verband met verstoring van de openbare 
orde. Er is veel overlast van hanggroepen. Door een overaanbod staan er verschillende 
winkelpanden leeg. Op korte termijn wordt ook een deel van de winkelstrip gesloopt. De 
aanwezig horeca bestaat voornamelijk uit eethuisjes. Mede vanwege het risico op een 
toename van overlast is het onwenselijk dat zich in dit gebied meer horeca-inrichtingen zich 
vestigen. 
 
De Groene Gordel daarentegen gaat in de komende jaren (verder) ontwikkeld worden tot 
een recreatiegebied waar het aantrekkelijk is om te verblijven. Horeca kan daaraan een 
bijdrage leveren. Momenteel is daar geen horeca aanwezig. 

9.2 Ontwikkelrichting 
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Nieuw Engeland is een kleine woonwijk waar de veiligheidssituatie jaren onder druk stond. 
Deze situatie is enigszins verbeterd, maar behoeft nog steeds aandacht. Met name de 
situatie in het winkelcentrum Oude Wal is kwetsbaar. Aangezien het huidige niveau van 
voorzieningen, inclusief horeca, toereikend is, is een uitbreiding met horeca niet gewenst. Dit 
zou de balans in negatieve zin beïnvloeden. Daarom is voor dit gebied de ontwikkelrichting 

consolideren∗. Hierop is echter een uitzondering die in de onderstaande paragraaf nader 
wordt uitgewerkt. 

9.2.1 Groene Gordel 

De Groene Gordel bestaat uit parkbossen, wilgenvloedbossen, grienden, rietmoerassen en 
randparken. Bepaalde delen van dit gebied worden in de komende jaren (verder) ontwikkeld 
tot een recreatiegebied. Meer specifiek betreft dit het Jachthavengebied en het Oeverpark. 
Ter ondersteuning hiervan is de vestiging van horeca gewenst. 

 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen  
In het Jachthavengebied en het Oeverpark geldt gericht ontwikkelen 
met een inrichting categorie A,B,C met uitzondering van de activiteiten 
9,10 van de module openingstijden. 
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan 

 
 

 
 
 
 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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10. Westpunt 

10.1 Algemeen 

Westpunt heeft circa 2.900 bewoners en kan worden verdeeld in drie buurten, te weten: 
 

1) Noord : bestaande uit de straten Karwijstraat, Wijnruitstraat, Majoraanpad, 
Foeliestraat, Alsemstraat, Ajuinstraat, Medepad, Venkelweg, Venkelpad, 
Galangapad, Max Havelaarweg en een stuk van de Herikweg.  
Onderwijs instellingen zijn sterk vertegenwoordigd van kinderopvang tot voortgezet 
praktijk onderwijs is vertegenwoordigd. Inwoners zijn positief over hun buurt .  
 

2)  Midden, de grootste buurt met circa 1.285 bewoners bestaat uit de straten Lavasweg, 

Alsemstraat, Korianderstraat, Kalmoesstraat, Wijnruitstraat, Curcumastraat, 
Kaardebolstraat, Paprikastraat en de Saffraanstraat. De gebieden met koopwoningen 
hebben over het algemeen ook een zeer nette buitenruimte. De sociale 
betrokkenheid is goed. Delen van de straten Saffraan- en Alsemstraat zijn 
aandachtsgebieden. Hier wordt veel vuilnis en grootvuil aangetroffen. Het 
basketbalveld bij de Wijnruitstraat is ook een aandachtspunt. 

 
3) Zuid  bestaat uit de straten Tijmweg, Kaneelhof, Komijnhof, Kervelhof en de 

Kardoenhof. De buurt bestaat voornamelijk uit koopwoningen en huurflats, welke 
gesitueerd zijn rondom hofjes. Inwoners zijn positief over hun buurt.  

10.2 Ontwikkelrichting 

 

 
 
Middenin de woonwijk (Lavasweg/Saffraanstraat/Kalmoesstraat) ligt het voormalige 
winkelcentrum aan de Lavasweg dat qua omvang gereduceerd is omdat er te veel winkels 
zijn in relatie tot de behoefte in de wijk. Een aantal winkelpanden staat leeg. Het is 
ongewenst als zich horeca in deze panden vestigt. Dat zou de druk op het woon- en 
leefklimaat doen toenemen. Daarnaast is dit gebied de overloop van de Oude Wal waar 
eerder ook overlastproblemen waren. Verplaatsing daarvan naar dit gebied is ongewenst. 
Deze omstandigheden alsmede het feit dat bewoners over het algemeen tevreden zijn over 

hun buurt, betekent dat voor dit gebied de ontwikkelrichting consolideren∗

 geldt. 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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11. Centrum en Middengebied 

11.1 Centrum 

11.1.1 Algemeen 

Centrum is een wijk waar diverse functies samenkomen. Het Centrum is een winkelgebied 
omringd met woningen waar over het algemeen 50+ mensen wonen. In totaal wonen er circa 
1.250 mensen. Er is veel leegstand in het winkelcentrum, het huidige winkelaanbod wordt 
door bewoners als slecht ervaren. De huren van het winkelgedeelte zijn dermate hoog dat 
het voor veel kleine en startende winkeliers niet interessant is om zich hier te vestigen of te 
handhaven. Ook over het toekomstig betaald parkeren maken winkeliers zich zorgen.  
 
In het winkelcentrum zijn de afgelopen jaren kleinere winkels weggevallen zoals de groente- 
en kaasboer, kantoorboekhandel en diverse fietsenwinkels. De laatste signalen zijn dat ook 
de grotere winkelketens en winkels met grotere vloeroppervlakten zullen vertrekken uit het 
gebied. De vastgoedmaatschappij die het grootste gedeelte van de panden in beheer heeft, 
speelt hierop in door ruimten te verkleinen om het vestigen voor kleine zelfstandige en 
startende ondernemers aantrekkelijker te maken. Dit zou ook in beperkte mate nog horeca 
kunnen zijn. 
 
Het winkelcentrum De Binnenban heeft een open karakter met vooral aan de randen 
horecagelegenheden. Dat is de primaire horecalocatie. In het verleden was er een 
horecagelegenheid die laat open bleef en voor veel overlast zorgde doordat er boven de 
winkels en in de directe omgeving woningen zijn gesitueerd. Bij de ontwikkeling van horeca 
moet ook nu nog met de aanwezigheid van woningen rekening worden gehouden. 
Momenteel is er al een ruim aanbod in met name de categorieën A, B en C. Er zijn een paar 
kroegen, eethuisjes, een eetcafé en een paar (Chinese) restaurants gevestigd. 

11.1.2 Ontwikkelrichting 

 

 
 
In het Centrumgebied is al een ruim aanbod in de categorie A,B, C. Dit neemt niet weg dat 
de wens bestaat voor een beperkte uitbreiding. Hierbij wordt gestreefd naar diversiteit. 
Bijkomend argument is de vermindering van de leegstand. Als locatie heeft het Rijkeeplein 
de voorkeur. Als ontwikkelrichting geldt voor dit gebied gericht ontwikkelen. 
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Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen 
Voor het Centrumgebied geldt gericht ontwikkelen met 2 inrichtingen in 
de categorie A,B,C zonder de activiteiten 9,10 van de module 
openingstijden en waarbij de module terras is toegestaan tot 23.00 uur. 
 
Bestaande inrichtingen kunnen ontwikkelen tot de categorie A,B,C 
zonder de activiteiten 9,10 van de module openingstijden en waarbij de 
module terras is toegestaan tot 23.00 uur. 

 
 

11.2 Middengebied 

11.2.1 Algemeen 

Het Middengebied is een wijk naast het Centrum, omsloten door doorgaande wegen, met 
veel eengezinswoningen. Er wonen circa 3.200 mensen. De meeste mensen wonen er naar 
tevredenheid. De wijk is enigszins vergrijsd, 35% van de bewoners is 55 jaar of ouder. De 
mensen in het Middengebied hechten aan hun zelfstandigheid, maar weten indien nodig hun 
buren te vinden. 
 
De voorzieningen met betrekking tot boodschappen, gezondheidszorg, sport (o.m. het 
zwembad, sportschool de Korte en Kraijcekveld), onderwijs en openbaar vervoer (metro). 
zijn goed. In verhouding tot tien jaar geleden is de wijk nu redelijk veilig en rustig. De 
bewoners en professionals verwachten echter een neergaande lijn.  

11.2.2 Ontwikkelrichting 

 

 
 
In het Middengebied is sinds een groot aantal jaren de rust weer teruggekeerd. Bewoners 
wonen naar tevredenheid en vinden het aantal voorzieningen toereikend. Een uitbreiding is 
niet gewenst. Sowieso moet worden voorkomen dat het woon- en leefklimaat weer onnodig 
wordt belast en de (veiligheids)situatie weer verslechterd. De ontwikkelrichting voor dit 

gebied is consolideren∗. De enige uitzondering hierop wordt in de onderstaande paragraaf 
nader uitgewerkt. 

                                                
∗

 Voor bestaande inrichtingen is tevens uitbreiding van activiteiten niet mogelijk. 
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11.2.2.1 Nederhage 10-12 

Op dit adres bevindt zich een gymzaal. Op deze locatie vestigt zich een bedrijf waarvoor ter 
ondersteuning beperkte horeca gewenst is.  
 
Gewenste 
ontwikkelrichting 

Nieuwe inrichtingen  
Voor het in 11.2.2.1 genoemde adres geldt gericht ontwikkelen met  
categorie A.  
 

Vrijgesteld van 
vergunningsplicht 

Niet toegestaan 
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Bijlage 1: Wijkbeschrijvingen 

 
- Woongebieden 

Woongebieden zijn gebieden met het accent op de woonfunctie en de functies die 
aanvullend op de woonfunctie zijn.  
De horeca mag in deze gebieden niet de overhand krijgen. De balans en rust in de avond en 
nacht zijn belangrijk. In woongebieden wordt daarom behoudend met nieuwe horeca-
inrichtingen omgegaan. Uitbreiding kan alleen als dit geen negatieve gevolgen heeft voor het 
woon- en leefklimaat.  
 

- Gemengde woongebieden 
Deze gebieden worden gekenmerkt door een mix van functies zoals wonen, werken, 
winkelen, cultuur en horeca. Een voorbeeld hiervan is een winkelstraat met bovenwoningen. 
Uitbreiding van de horeca is in dit soort gebieden toegestaan, waarbij (per straat of op 
pandniveau) beoordeeld wordt of de horeca ondersteunend is aan de primaire functie per 
straat. In gemengde woongebieden kan horeca ook bewust geclusterd worden in een 
zogenaamd voorkeursgebied. Bij uitbreiding van het horeca aanbod of bestaande 
inrichtingen die uitbreiden met nieuwe activiteiten moet worden afgewogen of de gevolgen 
voor het woon- en leegklimaat niet te groot worden. 
 
- Publieksintensieve recreatiegebieden 
Gebied waar veel wordt gerecreëerd zoals bos, strand, plassen e.d. De recreatieve functie is 
hier van belang, het betreft een gebied met leisure doeleinden waaraan horeca in sterke 
mate ondersteunend is en in sommige gevallen zelfs essentieel om de ontwikkeling tot stand 
te brengen of te behouden. Als er geen bewoning in de buurt is, is het mogelijk hier 
eventueel horeca te vestigen met entertainment als activiteit.  
 
- Bedrijventerreinen/industriegebieden/havengebied 
Deze gebieden zijn in beginsel geschikt voor feestzalen en horeca die zich richt op de 
zakelijke markt. De te verwachten overlast voor omwonenden is namelijk nihil. De komst van 
op zichzelf staande (nacht)horeca met verkeersaanzuigende werking is niet gewenst, ook in 
relatie tot het geringe sociale toezicht.  
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Bijlage 2: Modules Horeca en exploitatie categorieën  

 
De horecanota kent vijf modules met in totaal 15 activiteiten. 
 
Module ETEN 
De activiteiten die binnen deze module vallen zijn: 

1.het verstrekken van geringe voedingsmiddelen tegen betaling aan derden; 
2 het verstrekken van maaltijden tegen betaling aan derden. 

De keuze tussen geringe voedingsmiddelen en maaltijden biedt inzicht in de exploitatie van 
de inrichting. Daarnaast wordt op grond van bepaalde activiteiten die in een horeca-inrichting 
plaatsvinden, waaronder het verstrekken van maaltijden, , bepaald of er sprake is van een 
hoog- of laagdrempelige inrichting in het kader van de Wet op de Kansspelen.                                        
 
Module DRINKEN 
De activiteiten, die binnen deze module vallen zijn: 

3. het verstrekken van alcoholvrije drank; 
4. het verstrekken van alcoholhoudende drank (zwak); 
5. het verstrekken van alcoholhoudende drank (sterk). 

De keuze uit deze module geeft de ondernemer aan of sprake is van het verstreken van 
alcoholhoudende of alcoholvrije drank. Bij alcoholhoudende drank wordt aangegeven of 
zwak alcoholisch en/of sterke alcoholische drank wordt geschonken. 
 
Module OPENINGSTIJDEN 
De activiteiten die binnen deze module vallen zijn: 

6. 07:00 uur en sluitingstijd 22:00 uur; 
7. 07:00 uur en sluitingstijd 23:00 uur; 
8. 07:00 uur en sluitingstijd 01:00 uur op zondag tot en met donderdag en op vrijdag t/m   
    zaterdag tot 2:00 uur; 
9. vanaf 04:00 uur tot 07:00 uur; 
10. vrije openings- en sluitingstijden, 24 uur geopend.  

Activiteit 9 kan alleen worden aangevraagd door inrichtingen die openingstijden activiteit 8 
hebben. Aan activiteit 10 kunnen extra eisen worden gesteld, zoals het opstellen van een 
exploitatieplan en het organiseren van camerabewaking. 
 
Module TERRAS 
De activiteiten die binnen deze module vallen zijn: 

11. het exploiteren van een gevelzitplaats; 
12. het exploiteren van een terras. 

 
Het exploiteren van een gevelzitplaats 
In veel gevallen is het mogelijk om bij de horeca-inrichting een gevelzitplaats te exploiteren. 
Dit is vergunningvrij. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 

• op de stoep moet een obstakelvrije ruimte gewaarborgd blijven (1.80 meter); 

• de uitstalling van de zitplaats reikt niet verder dan de breedte van de gevel (aan de 

voorzijde) van de inrichting; 

• de uitstalling van de zitplaatsen beslaat maximaal een ‘diepte’ van 1 meter, gerekend 

vanaf de gevel van de inrichting; 

• de uitstalling wordt conform winkeltijden na 22:00 uur niet meer gebruikt.  
Horeca-inrichtingen met een Drank- en horecawetvergunning die een gevelzitplaats 
neerzetten, mogen hier tevens alcohol schenken. Een groter terras wordt alleen via een 
reguliere exploitatievergunning vergund. 
Het exploiteren van een terras 
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In veel gevallen is het mogelijk om bij de horeca-inrichting een terras te exploiteren. Op de 
stoep moet een obstakelvrije doorgang gewaarborgd blijven (1.80 meter). Terrassen mogen 
worden geëxploiteerd conform openingstijden zoals opgenomen in de exploitatievergunning. 
Met dien verstande dat een terras maximaal geëxploiteerd mag worden conform de 
openingstijden activiteit 8. Beperking van terrassen is mogelijk op grond van 
horecagebiedsplannen en op aanwijzing van de burgemeester. Bij het gebruik van een 
muziekinstallatie op het terras of het spelen van (versterkte) live muziek dient deze module 
gecombineerd te worden met activiteit 14 uit de Module Geluid en Entertainment. 
 
Module GELUID EN ENTERTAINMENT 
De activiteiten die binnen deze module vallen zijn: 

13. het ten gehore brengen van achtergrondmuziek; 
14. het bieden van entertainment; 
15. het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten. 

 
Het ten gehore brengen van achtergrond muziek 
Onder achtergrondmuziek wordt verstaan: ‘een muziekgeluidsniveau waarbij bezoekers 
zonder stemverheffing met elkaar kunnen spreken’.  
 
Het bieden van entertainment  
Hieronder wordt verstaan al het geluid, meer dan het ten gehore brengen van 
achtergrondmuziek. Dit betekent het bieden van mechanisch versterkte (live) muziek 
(waaronder muziekinstallaties en Dj’s), karaoke, het organiseren van 
feesten/bruiloften/partijen.  
 
Het beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten 
Hieronder vallen inrichtingen die grootschalige feesten geven van circa 2500 bezoekers of 
meer. Het zijn bedrijven die faciliterend van aard zijn. Dit betekent dat de exploitatie in eigen 
beheer is, maar de festiviteiten veelal door externe organisatoren worden georganiseerd. De 
vergunninghouder is uiteindelijk verantwoordelijk voor het verloop van de festiviteiten. De 
activiteiten die in de inrichting plaatsvinden, hebben voornamelijk een bovenregionaal, 
nationaal dan wel internationaal karakter. Onder deze activiteiten vallen onder andere 
beurzen, congressen, vergaderingen en het bieden van entertainment voor groot publiek 
(grote feesten). Voorbeelden van inrichtingen die hier onder vallen, zijn onder andere Ahoy 
en Maassilo.  

Puntentelling activiteiten en modules 

Aan de mogelijke activiteiten worden punten gekoppeld. De punten van de uiteindelijk 
vergunde activiteiten worden bij elkaar opgeteld waardoor een bepaald exploitatieprofiel 
wordt bepaald (categorie A,B,C D en D+). Per module kunnen meerdere activiteiten worden 
aangevraagd. In de puntentelling wordt de activiteit met het hoogste aantal punten uit de 
module meegenomen, de andere punten niet. 
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Module ETEN                                       Punten  
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn: 

1. het verstrekken van geringe voedingsmiddelen tegen betaling aan derden;  0 

2. het verstrekken van maaltijden tegen betaling aan derden.    15 
 

Module DRINKEN 
De activiteiten, die binnen deze module vallen, zijn:      

3. het verstrekken van alcoholvrije drank;      0 

4. het verstrekken van alcoholhoudende drank (zwak);    5 

5. het verstrekken van alcoholhoudende drank (sterk).             15 
 
Module OPENINGSTIJDEN 
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn: 

6. 07:00 uur en sluitingstijd 22:00 uur;       0 

7. 07:00 uur en sluitingstijd 23:00 uur;       1 

8. 07:00 uur en sluitingstijd 01:00 uur op zondag tot en met donderdag en op  
vrijdag t/m zaterdag tot 2:00 uur;       5 

9. vanaf 04:00 uur tot 07:00 uur;       5 

10. vrije openings- en sluitingstijden, 24 uur geopend.               12 
 
Module TERRAS 

11. het exploiteren van een gevelzitplaats;      0 

12. het exploiteren van een terras.       1 
 
Module GELUID EN ENTERTAINMENT 
De activiteiten die binnen deze module vallen, zijn:       

13. het ten gehore brengen van achtergrondmuziek;                0 

14. het bieden van entertainment;                 50 

15. beschikbaar stellen van de inrichting voor diverse grootschalige activiteiten. 50 
 

Exploitatiecategorieën 

Na optelling van de punten uit de vijf verschillende modules blijkt binnen welke 
exploitatiecategorie de horeca-inrichting valt. Hierna kan de ondernemer uit de 
horecagebiedsbeschrijvingen opmaken of deze exploitatiecategorie gewenst is in het gebied 
waar de ondernemer zich wil vestigen en kan vanuit het proces van vergunningverlening 
bezien worden of het pand aan de eisen voldoet en de wijze van exploiteren voldoet aan het 
beleid. 
 
Opgemerkt wordt dat het in voorkomende gevallen ook mogelijk is om te sturen op een 
gewenste mix van activiteiten in plaats van een exploitatiecategorie, bijvoorbeeld horeca-
inrichtingen met als hoofdactiviteit het verstrekken van maaltijden (activiteit 2) die van 07:00 
uur tot 23:00 uur geopend zijn (activiteit 7). Dit kan in de horecagebiedsplannen worden 
opgenomen. 
Wat wordt benadrukt is dat de exploitatiecategorieën niet per definitie oplopend in openbare 
orde en veiligheidsrisico’s zijn naarmate A of D wordt gescoord. In een bepaald gebied kan 
een categorie B exploitatie bijvoorbeeld voor meer overlast zorgen dan een categorie D 
exploitatie die net om de hoek zit in een buurt zonder omwonenden. 
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Exploitatiecategorie        Punten 
A          1 tot 5 
B          5 tot 15 
C          15 tot 50 
D/D+          50 of meer 
 
Door de bovenstaande puntenindeling te hanteren, ontstaat de volgende exploitatie-
categorie-indeling (dit betreft geen limitatieve opsomming): 
 
Categorie A: 
Inrichtingen: 
- die een terras exploiteren; 
- en/of geopend zijn tot 23:00 uur. 
 
Categorie B: 
Inrichtingen: 
-  die zwak alcoholhoudende dranken schenken; 
- en/of een van de volgende openingstijden hanteren; 
- 07:00 uur en sluitingstijd 01:00 uur zondag t/m donderdag en tot 02:00 uur vrijdag t/m 

zaterdag; 
- vanaf 04:00 uur tot 07:00 uur geopend (in combinatie met bovenstaande). 
 
Categorie C: 
Inrichtingen: 
- die (zwak en) sterk alcoholhoudende drank verstrekken; 
- en/of maaltijden verstrekken; 
- en/of vrije openingstijden hanteren. 
 
Categorie D: 
 Inrichtingen: 
- die entertainment aanbieden; 
- en/of een of meerdere activiteiten 1 tot en met 12 mogelijk. 
 
Categorie D+: 
Inrichtingen: 
- die zich beschikbaars stellen voor diverse grootschalige activiteiten; 
- een of meerdere activiteiten 1 tot en met 12 mogelijk. 
 
Voor alle bovenstaande exploitatiecategorieën is daarnaast toegestaan: 
- het verstrekken van geringe voedingsmiddelen; 
- het verstrekken van alcoholvrije drank; 
- openingstijden van 07:00 uur tot 22:00 uur; 
- het ten gehore brengen van achtergrondmuziek; 
- het exploiteren van een gevelzitplaats, mits een obstakelvrije ruimte van 1.80 meter 

gewaarborgd blijft; 
- verlaatjes: 12x per jaar. 

 
 


