Typ tekstTyp
tekstTyp tekst

040

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Ons kenmerk

Aan: de Gemeenteraad

DSO/2016.893
RIS295330
Contactpersoon

W. van der Putten
Dienst

Dienst Stedelijke Ontwikkeling
Afdeling

Economie
Telefoonnummer

14070
Datum

E-mailadres

25 oktober 2016

Aantal bijlagen

1

Onderwerp

Onderzoek vrije sluitingstijden horeca binnenstad

Geachte voorzitter,
Bij de behandeling van de Horecavisie 2016, in februari, is de motie ‘pilot horecaondernemers de ruimte’
(RIS 291832) aangenomen. In deze motie wordt het College o.a. opgeroepen om
‘een onderzoek te laten uitvoeren naar draagvlak en behoefte voor het vrijgeven van openingstijden voor
de horeca en daarbij tenminste te betrekken: horecaondernemers, bewoners van de binnenstad,
toeristische sector, studenten en ervaringen uit andere steden’.
Hierbij doen wij u de resultaten van dit onderzoek toekomen.
In het onderzoek is ook het onderwerp ‘venstertijden’ meegenomen naar aanleiding van de motie ‘uitbreiden
venstertijden met actieve cooling down’ (RIS 291828).
Voor de beschrijving van de onderzoeksopdracht heeft tevoren overleg plaatsgevonden met een
vertegenwoordiger van de in de motie genoemde groepen: horecaondernemers, bewoners van de
binnenstad, toeristische sector en studenten.
Conclusies
Hieronder geven wij u een samenvatting van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek:
Voor- en tegenstanders vrije openingstijden horeca binnenstad

44% van de horecaondernemers is positief

48% van de inwoners/bezoekers horeca is positief

Studenten/Acku zijn voorstander

85% van de bewonersorganisaties binnenstad is tegen

Politie is tegenstander
Verwachte voordelen van vrije sluitingstijden

Betere concurrentiepositie avondhoreca ten opzichte van omliggende steden

Mogelijk meer diversiteit in aanbod

Mogelijk meer omzet in de avondhoreca

Goed voor de positie van Den Haag als studentenstad
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Mogelijkheden bieden aan vrij ondernemersschap

Verwachte nadelen van vrije sluitingstijden

Meer overlast

Verspreiding van overlast in tijd en ruimte

Mogelijke aantrekkingskracht op ‘verkeerde’ ondernemers

Groter beslag op schaarse politiecapaciteit

Onzeker of eventuele omzetgroei in horeca ook meer winst is of alleen verschuiving

Onzeker of diversiteit in aanbod ook een verbetering betekent.
Uit het onderzoek is geen eenduidige conclusie te trekken op basis waarvan een afgewogen keuze mogelijk
is. Uit het onderzoek blijken geen harde gegevens omtrent positieve werkgelegenheidseffecten in de praktijk.
Zowel voor- als tegenstanders van vrije openingstijden hebben plausibele argumenten.
Het college beraadt zich over de resultaten van dit onderzoek en zal haar standpunt voor het einde van het
jaar aan uw raad bekend maken.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen
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