
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Denise van Sluijs 

Onderwerp: Horecagelegenheden centrum Emmeloord 

Datum indiening vragen: 05-02-2019 

 

 

Afgelopen politiek uurtje waren er mensen die graag een bruincafe willen beginnen in het 

centrum van Emmeloord. Het verhaal wat ik hier hoorde komt mij zeer bekend voor van 

eerdere verhalen van ondernemers. Om deze reden heb ik de volgende vragen: 

 

Antwoord: 

Wat bedoelt u met de zin“het verhaal wat ik hier hoorde komt mij zeer bekend voor” ? 

Wij nodigen u uit om over dit onderwerp het gesprek met ons aan te gaan. 

 

Vragen: 

 

1. Wat is de reden dat de ondernemers van het politiek uurtje verzoekers geen bruin café 

mogen beginnen? 

Antwoord: 

Het college is bekend met het voornemen van verzoekers. Het college heeft niet 

aangegeven dat zij geen bruin café mogen beginnen. In de Lange Nering zijn er op dit 

moment geen panden met horecabestemming beschikbaar.  

 

2. Als er is gezegd dat ze niet naast Masseus mogen, welk alternatief is er gegeven waar 

ze heen kunnen met hun plan (geen horecaplein als antwoord)? Hebben we als gemeente 

met deze ondernemers meegedacht over een andere locatie? 

Antwoord: 

De (on)mogelijkheden zijn verzoekers meerdere malen mondeling en schriftelijk 

aangereikt. Het pand naast Masseus, Lange Nering 4, heeft geen horecabestemming 

waardoor de (on)mogelijkheden worden bepaald door de kaders van het centrumplan, de 

aanwezige marktruimte en planologische (on)mogelijkheden. 

 

Centrumplan  

Verzoekers zijn uitgelegd dat in het centrumplan wordt beoogd om de koppen van het 

centrum te versterken door met name horeca en cultuur aan de westelijke kop te 

realiseren en met name detailhandel voor dagelijkse en specifieke boodschappen in de 

oostelijke kop. De Lange Nering verbindt deze koppen met een gezellig en gevarieerd 

compact winkelgebied. Bovenstaande houdt in dat horeca in principe beoogd is aan de 

westkant van het centrum waaronder in de gebouwen aan De Deel. Dit is hen ook 

persoonlijk toegelicht. 

 

Marktruimte 

Om te bepalen of er marktruimte is voor horeca in het centrumplan is er een 

marktruimteverkenning uitgevoerd: https://hart-voor-emmeloord.nl/wp-

content/uploads/2015/09/36082-Actualisatie-DPO-marktruimteverkenning-Emmeloord-

centrum-2016-DEF.pdf  

Uit deze verkenning komt naar voren dat de marktruimte voor horeca beperkt is en dat 

er voor de drankensector geen tot nauwelijks markruimte is. Omdat de gemeente de 

marktruimte die er wel is graag wenst te benutten aan de westkant van het centrum, is 

de gemeente uiterst terughoudend in het toevoegen van horeca elders in het centrum.  
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Bestemmingsplan  

In de bestemmingsplan van het centrum staat duidelijk wat de (on) mogelijkheden voor 

verschillende typen horeca in Emmeloord centrum zijn. Daarnaast zijn ze geattendeerd 

op een zorgvuldige Bibob procedure die samenhangt met een eventuele vergunning.  

 

3. Er is in Emmeloord geen nacht horeca waar mindervaliden naar een toilet kunnen, het 

bruin café wil hier wel in voorzien, lijkt ons een goede zet.  

Antwoord: 

Elke horecavoorziening dient een toilet te hebben. De toegankelijkheid voor 

mindervaliden is geen argument om van bestemmingsregels af te wijken. 

 

4. Hoeveel verzoeken tot horeca hebben wij geweigerd in zijn algemeenheid en hoeveel 

omdat de gemeente de locatie niet zag zitten? In de afgelopen 5 jaar. 

Antwoord:  

Een verzoek voor een bruin café dat verzoekers in 1 brief aan de gemeente heeft gedaan 

is op grond van het antwoord bij vraag 2 voor de adressen Lange Nering 4, 37, 104, 109, 

114 of 118 negatief beoordeeld en beantwoord.  Voor Lange Nering 4 zijn 3-4 verzoeken 

bij de gemeente gedaan.  

 

5. Wanneer er een verzoek van een horeca ondernemer komt voor een terras in het 

centrum, wordt dit dan direct afgewezen en zo ja, waarom? 

Antwoord:  

Zoals bekend verondersteld, gelden er voor terrassen per 2019 nieuwe nadere regels. 

Deze regels zijn samen met een vertegenwoordiging van de horecaondernemers uit 

Emmeloord Centrum gemaakt. 

Een verzoek wordt aan deze regels getoetst. Indien het past verlenen wij medewerking. 
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