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Vraag 1  
Klopt het dat de openingstijden voor de (mogelijke) horeca rond de St. Jorisstraat zijn aangepast n.a.v. 

één enkele zienswijze? (blz.2 raadsvoorstel) 

 

Antwoord  
Nee, de gewenste openingstijden zijn gebaseerd op achterliggend beleid. Namelijk dat in de Sint 
Jorisstraat horeca past, die alleen overdag en ’s avond is geopend. Een en ander in verband met 
omliggende woningen. Beleid dat overigens niet nieuw is. Want dit beleidsuitgangspunt stond ook al 
in het paraplubestemmingsplan Horecabeleid uit 2001 en in het Wijkontwikkelingsprogramma 
Centrum.  
  
Wat in het nieuwe bestemmingsplan anders is, is dat dit beleid op een andere manier is vertaald naar 
regels. Want ondanks het feit dat we een goed woon- en leefklimaat nastreven, zorgt horeca ook 
voor een levendig en bruisend centrum.  
In plaats van te benoemen wat mag op een bepaalde locatie, is gekozen te werken met bepalingen 
die voornamelijk aangeven wat er niet mag. Naar aanleiding van meerdere zienswijzen bleken een 
aantal regels niet duidelijk of scherp genoeg. Dit was reden om deze aan te passen. 
 

Vraag 2 
Er wordt gesproken over diverse soorten horeca voor diverse delen van het centrum. Voor de sluitings-
tijden worden daarvoor begrippen gebruikt als ‘winkelsluitingstijden’ of ‘delen van de nacht geopend’ 
(blz.14).  
Zou u ons een overzicht kunnen doen toekomen welke openings- en sluitingstijden, voor welke delen 
van het centrum gelden voor (toekomstige) horeca. 
 

Antwoord 
Dit overzicht vindt u in de tabel op pagina 52 van de toelichting van het bestemmingsplan. Een 
toelichting op deze tabel leest u in de omschrijving van de verschillende bestemmingen op pagina 52 
en verder. 

 

Vraag 3 
Is het college voornemens de winkelsluitingstijden te verruimen in de nabije toekomst? 
 

Antwoord 
Nee, het college heeft niet het voornemen de winkelsluitingstijden te verruimen. 
 
 
 



 

 
 

Vraag 4 
Zijn er plekken in Ridderkerk waar ondernemers een nieuwe zogenaamde ‘nacht’ horeca vergunning 
kunnen krijgen? 
 

Antwoord 
Rondom het Koningsplein mag zich horeca vestigen die ook delen van de nacht geopend is. In de 
bestemmingsplannen voor de rest van Ridderkerk is horeca nog geregeld via een Staat van Horeca-
activiteiten. In panden met een bestemming die horeca in categorie 2 of 3 toelaat, is horeca mogelijk 
die ook ’s nachts open is. 
Naast de bepalingen die opgenomen zijn in bestemmingsplannen, gelden ook voorwaarden uit 
andere regelgeving. Zoals de Drank- en horecawet en de Algemene plaatselijke verordening 
Ridderkerk 2012.  

  

 


