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Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders

Geachte leden van de gebiedscommissie,

Middels deze brief willen wij u bedanken voor uw inspanningen om het ontwerp 
horecagebiedsplan 2019-2021 op te stellen. Het plan creëert balans tussen ruimte 
voor
ondernemers en bescherming van de belangen van omwonenden.

Het door uw commissie opgestelde horecagebiedsplan sluit goed aan op de vraag en 
de
behoefte van het gebied en speelt in op de actualiteit. Grotendeels nemen we uw 
voorstel dan ook over. Wij hebben echter besloten op een aantal punten van uw 
voorstel af te wijken. Deze punten worden hieronder nader toegelicht.

24-uursvergunningen
Ons college waardeert en begrijpt de wens van uw gebiedscommissie om in een 
aantal gebieden uitgaansgelegenheden de mogelijkheid te bieden de hele nacht op te 
kunnen zijn. In het centrum bestaat momenteel een kwetsbaar evenwicht tussen 
levendigheid en leefbaarheid. De komende járen komen meer mensen naar het 
centrum en neemt de woningbouw toe. Het is dan ook van belang nog meer aandacht 
te hebben voor het woon- en leefklimaat in het gebied. Gelet hierop vinden wij het 
noodzakelijk om de mogelijkheden voor het ontwikkelen van nachthoreca met name 
te onderzoeken in buitengebieden, zoals de Centraal Aangestuurde Gebieden, en het 
standpunt in te nemen in beginsel geen nieuwe 24-uurs horeca in het centrum te 
ontwikkelen. We zijn wel voornemens een proef te starten met het verruimen van de 
openingstijden van speelautomatenhal Corso Casino naar 04:00 uur.

Terrassen
Wij volgen u in uw standpunt om in het horecagebiedsplan te kiezen voor meer ruimte 
voor horeca op enkele plekken waar het kan, maar daarnaast ook zoveel mogelijk 
voor consolidatiebeleid op de plekken waar veel Rotterdammers wonen. In lijn met dit 
standpunt past de toezegging van wethouder Kurvers om geen horeca toe te staan in 
de Lijnbaanhoven. Wij volgen uw voorstel voor het wijnhavengebied, de 
Eendrachtsweg en de Karei Doormanstraat. Wij wijken af van uw voorstel met 
betrekking tot de Couwenburgdriehoek en de Lijnbaan/Korte Lijnbaan.
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In de Couwenburgdriehoek maken wij het mogelijk om een terrastijd van 01/02 uur te 
exploiteren voor bestaande en nieuwe inrichtingen. Als de gerealiseerde woningbouw 
op termijn aanleiding geeft om de terrastijden te verminderen, zal dit voor zowel voor 
bestaande als nieuwe inrichtingen gelden. Op de Lijnbaan/Korte Lijnbaan zet het 
college in op consolideren van de bestaande horeca.

Westerkade
Op ons verzoek heeft u een advies geven over de plannen voor een terras aan de 
Westerkade. Wij hebben besloten dat 150m2 het maximale aantal vierkante meters is 
van het totale terras (gevel- en overterras).
Markthal
U stelt voor om in de Markthal op één specifieke locatie de ontwikkeling voor het 
schenken van alcohol mogelijk te maken. Op dit moment is er echter sprake van een 
fragiel evenwicht tussen de verschillende functies (retail/horeca) in de Markthal. Wij 
hebben dan ook besloten deze ontwikkelrichting niet op het nemen in het 
horecagebiedsplan en de huidige situatie te behouden.

Delftsestraat 21
U heeft specifiek in uw voorstel de Delftsestraat 21 opgenomen. Het gebied 
Rotterdam Central District is de komende járen in ontwikkeling. Om op deze 
ontwikkeling vanuit een brede blik te sturen is een Horeca Adviescommissie ingesteld. 
Wij hebben dan ook besloten een specifieke ontwikkeling voor één adres niet op te 
nemen in het horecagebiedsplan.

Voor het overige is het horecagebiedsplan Centrum 2019-2021, conform uw 
voorgestelde advies, in de collegevergadering van 2 juli jl. vastgesteld. Hetgeen

;ent dat aanvragen exploitatievergunningen hieraan zullen worden getoetst.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De burgemeester,

V.J.M. R'
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