
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, 

eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente 

Leeuwarden  

 Datum: 17 juni 2017  

Onderwerp:  Stopzetten  pilot mengvormen winkel en horeca 
 

Geacht college,  

Op 18 november 2015 tekende het college op initiatief van de VVD Leeuwarden een retaildeal.  De 

Retaildeal is de lokale vertaling van de landelijke Retailagenda. Deze agenda omvat twintig afspraken 

die samen tot doel hebben om de winkelgebieden in binnensteden toekomstbestendig en levendig te 

maken. Gemeenten werken hierbij samen met de plaatselijke ondernemers: winkels, dienstverlening, 

vastgoed en horeca. In 2016 startte de VNG met een proef om te experimenteren met mengvormen 

van winkel en horeca. Ook hieraan deed Leeuwarden mee. De VVD is een groot voorstander van een 

andere retailbeleid met minder regels en meer ruimte voor ondernemers.  

De VVD kreeg recent van ondernemers het signaal dat onverwacht en vroeger dan gepland een einde 
is gekomen aan de pilot mengvormen winkel en horeca. Ondernemers die aan deze proef meededen 
(24 in Leeuwarden) hebben te horen gekregen dat er in Leeuwarden weer actief gehandhaafd gaat 
worden op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet.  Dit tot groot verdriet van de 
desbetreffende ondernemers, de klanten en de VVD.  
  
De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen.  

1) De detailhandel in onze stad heeft het moeilijk.  Denkt u dat blurring (mengvorm tussen 
horeca en winkel) een bijdrage kan leveren aan een aantrekkelijkere binnenstad? 
 

2) De VNG pilot duurt  tot 1 juli 2017. Waarom heeft Leeuwarden, ondanks dat er geen 

misstanden zijn geweest, besloten om de proef vroegtijdig (1 april)  en nog voor de 

zomervakantie te beëindigen?  

 

3) Uit de proef komt duidelijk naar voren dat er geen sprake is van verstoring van de openbare 

orde vanwege het hebben van meer alcohol-verkooppunten. De pilot is in Leeuwarden rustig 

verlopen. Heeft het college overwogen om na de beëindiging van de pilot niet over te gaan 

tot handhaving? Zo nee waarom niet? 

U stelt in uw brief dat de ruimte zoals die ten tijde van de pilot werd geboden op zijn vroegst weer 

terugkeert in 2019, na een wetswijziging. Wat de VVD betreft duurt dit veel te lang.  Er zijn ook 

gemeenten die er voor kiezen , soms ook via de Retaildeal,  om niet te handhaven en de pilot door te 

zetten.   

4) Heeft u overwogen om de pilot voort te zetten onder de Retaildeal? Zo nee waarom niet? 

 

5) Bent u bereid om dit onderwerp actief te bespreken binnen de Retaildeal met als doel het zo 

spoedig mogelijk voortzetten van de pilot? Zo nee waarom niet? 



Recent heeft de gemeenteraad ingestemd, naar aanleiding van de door de VVD ingediende motie 
over reclame en uitstallingen, om een experimenteerartikel in de APV te nemen.  
 

4) Bent u bereid om dit experimenteerartikel  te gebruiken om de pilot door te kunnen zetten 
totdat de wetswijziging een feit is? Zo nee waarom niet? 

 
Wij rekenen er op dat u deze vragen  nog voor het reces beantwoordt. 
 
Namens de VVD Fractie,    
 
Serge Hollander en Marcel Visser 


