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Geachte heer Kleijnen, 

Geachte raadsfractie van de VSP, 

 

U heeft ons een aantal vragen gesteld over de collegenota van 2 juli 2019 met als onderwerp 

ondergeschikte horeca in detailhandel. Hieronder vindt u per vraag ons antwoord:  

 

1. Kan het college ons aangeven waarom men niets gedaan heeft met de signalen van de 

raadsfractie van de VSP over gedwongen sluitingen en dreigende leegstand van winkels 

in het winkelcentrum van Valkenburg? 

 

Het college heeft gehandeld naar aanleiding van de lokale en landelijke ontwikkelingen. 

Leegstand is een landelijk fenomeen. Ook in Valkenburg aan de Geul blijkt uit statistieken 

een toename van de leegstand. Van belang is echter wel dat de leegstand in onze gemeente 

ver onder de landelijke norm én het regionale gemiddelde ligt. 

 

Bovendien zien we in het kader van vernieuwing en doorontwikkeling dat mengformules 

frequenter voorkomen. Het verkopen van etenswaren in een winkel, het schenken van wijn 

in een detailhandel, het te koop aanbieden van olijfolie in een Italiaans restaurant. Deze 

geven, door hun creatieve karakter, een aanzienlijke impuls aan de winkel- en 

leefomgeving. 

 

Naar aanleiding van deze signalen heeft het college aangegeven het thema mengformules 

verder te willen verkennen. 

 

2. Waarom heeft het college tijdens de behandeling van de Kadernota van 1 juli 2019 

niets gemeld over een eventuele versoepeling van de regels en dat het college 

voornemens was om ‘blurring’ te gaan toepassen? Ons komt dit over als het negeren 

van een raadsfractie als deze met gerichte vragen komt. Wij dachten dat de coalitie 

juist het streven had om te willen samenwerken? 

 

Pas in de collegevergadering van 2 juli is over dit onderwerp door ons college een standpunt 

ingenomen. Dat was na de behandeling van de kadernota.  



3. Kan het college ons aangeven welke beweegredenen er zijn om te besluiten de regels te 

versoepelen? 

 

Het college heeft besloten detailhandelaars meer ruimte te bieden om in te kunnen spelen 

op nieuwe trends en ontwikkelingen in het consumentengedrag.  

 

Enkele ontwikkelingen die momenteel ervaren worden: 

1. Mensen gaan voor hun benodigdheden niet meer naar de stad. De supermarkt brengt 

mijn boodschappen “tot in de keuken”; 

2. Als men naar de stad gaat, dan is dat voor de gezelligheid. Voor een leuke 

totaalbeleving. Naar de stad gaan is een vrijetijdsbesteding geworden. Sfeer, beleving 

en aanbod zijn bepalend voor het winkelend publiek. Met die switch is het bezoekmotief 

veranderd en dus moet je je gasten ook anders benaderen;  

3. Winkeliers kampen onder meer met online concurrentie, hoge huurkosten per 

winkeleenheid en stijgende personeelskosten; 

4. Bovendien heeft de detailhandel niet alleen het internet als concurrent gekregen, maar 

ook andere dagrecreatieve voorzieningen. Ik heb immers de keuze: “gaan we gezellig 

winkelen of gaan we naar een pretpark?”. 

 

Detailhandel zal vandaag de dag ruimte moeten krijgen om zich door middel van 

accentverschillen te kunnen onderscheiden. Innovatieve concepten zullen gasten een 

optimale beleving moeten bieden. Blurring is één van die innovatieve concepten. 

 

4. Waar in den lande is ‘blurring’ reeds toegepast? En wat zijn de aantoonbare resultaten 

hiervan? 

 

Een breed scala aan gemeenten zoals onder meer Amsterdam, Utrecht, Den Haag, 

Maastricht, Tilburg, Dordrecht, Aalsmeer, Oldebroek, etc. maken niet-alcoholisch 

gerelateerde mengvormen mogelijk binnen hun gemeente. De meerderheid van Nederlandse 

gemeenten beoordeelt mengvormen waarbij niet-alcohol gerelateerde producten als 

nevenactiviteit worden verkocht als een positief concept. 

 

Onderstaande alinea betreft de visie van de gemeente Utrecht in het kader van 

ondersteunende horeca: 

 

Bij veel van dergelijke combinatiewinkels vormt de mogelijkheid voor ondersteunende 

horeca een belangrijk belevingsonderdeel. Boekenclub met koffiecorner en werkplekken, 

een koffiebranderij met winkel en proeverijruimte, grand café in een warenhuis, de 

chocolaterie met workshopruimte of een creatieve banketbakkerij met expositieruimte. 

Allen bijzondere concepten waarin de mogelijkheid voor ondersteunende horeca een 

onmisbaar onderdeel in vormen. Om de voorzieningenstructuur en beleving van 

winkelgebieden en winkelstraten te versterken, willen we meer ruimte geven voor de 

mogelijkheden voor mengformules met ondersteunende horeca.1 

 

Steeds vaker ontwikkelen zich ook initiatieven die als een mix van horeca, winkel en 

marktkraam functioneren. Voorbeelden hiervan zijn de Markthal en de Fenix Food Factory in 

Rotterdam, de Foodhallen in Amsterdam, de Vershal het Veem en Strijp S in Eindhoven. 

                                                 
1 Gemeente Utrecht. (2018). Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018. p.1.  



Maar ook winkels met een horecafunctie, zoals Hutspot, vormen concepten met een 

innovatief karakter. 

 

5. Is het versoepelen van het beleid besproken met de belanghebbende ondernemers? 

Graag willen wij van u weten hoe zij hier over dachten? 

 

Belanghebbende partijen hebben gedurende ondernemersbijeenkomsten aangegeven dat de 

nood aan doorontwikkeling en innovatieve vooruitgang in de detailhandelssector een 

algemeen gekend fenomeen is. Zij hebben nadrukkelijk de behoefte uitgesproken aan 

verruiming van hun mogelijkheden op dit vlak. 

 

Tijdens de raadsadviescommissie EFTR is meerdere malen toegelicht dat we per straat en 

per sector in gesprek zijn met de ondernemers. Deze uitkomsten worden onder andere 

meegenomen in het verder verkennen van mengformules. 

 

6. Waarom is het invoeren van ‘blurring’ niet eerder toegelicht in de gemeenteraad c.q. 

raadsadviescommissie EFTR? 

 

Zie antwoord 2.  

 

7. Is het college het met ons eens dat je met het versoepelen van de regels door winkels 

de mogelijkheid te bieden om een hapje en een drankje te mogen verkopen de 

omzetverliezen van de ondernemers in het winkelcentrum van Valkenburg totaal niets 

oplost? 

 

Het college ziet het invoeren van ondergeschikte horeca in detailhandel als een middel om 

onze detailhandelaars een warm hart toe te dragen. Naar onze mening draagt dit bij aan 

het verbeteren van de beleving in het winkelgebied en het inspelen op nieuwe trends in de 

sector. De reden van leegstand ligt niet bij “wanbeleid”. Leegstand is een gevolg van hoge 

huurkosten per winkeleenheid, veranderend koopgedrag en concurrentie (bijv. met het 

internet). Met onvoldoende massa is het lastig concurreren. Door in te spelen op de nieuwe 

behoeften en trends, hopen wij de concurrentiepositie voor onze winkeliers te verbeteren. 

 

8. Is het college alsnog bereid om de parkeertarieven in Valkenburg drastisch te gaan 

verlagen om zo meer mensen naar Valkenburg te halen en de regiofunctie weer naar 

ons toe te halen? 

 

Het thema parkeertarieven is een veelbesproken onderwerp. Wij zijn niet voornemens om 

hier op korte termijn een aanpassing aan te doen.  

 

9. Is het college bereid er zorg voor te dragen dat het winkelcentrum in Valkenburg beter 

bereikbaar wordt? 

 

Zoals bij u bekend is er een traject opgestart om te komen tot een nieuw mobiliteitsplan. 

Indien de bereikbaarheid van het winkelcentrum problematisch is, zal dit in dat kader 

ongetwijfeld aan de orde komen. Waarna er ook aandacht besteed kan worden aan de 

mogelijkheden voor verbetering van de bereikbaarheid. Overigens herkennen wij nu niet dat 

er structurele problemen zijn met betrekking tot de bereikbaarheid van het winkelcentrum.  

 

 



Aanvullend willen wij u graag meegeven dat het invoeren van ondergeschikte horeca in detailhandel 

een uitvoeringsregel is die door het College wordt vastgesteld. Dit in tegenstelling tot het nog te 

ontwikkelen uitstallingenbeleid. Met betrekking tot het uitstallingenbeleid heeft het College 

besloten tot de uitvoering van een pilot, welke reeds is opgestart. Na afloop van de pilot volgt 

hiertoe een terugkoppeling naar de gemeenteraad.   

 

Er vanuit gaande uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders 

van Gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

L.T.J.M. Bongarts      dr. J.J. Schrijen 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 


