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Onderwerp: Voorbereidingsbesluit verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel.  
Voorstel 1. Op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een voorbereidingsbesluit nemen met betrekking tot het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel in de centrumgebieden van de kernen van de gemeente Veere digitaal bekend als NL.IMRO.0717.0165VBVRHoDeVee-VG01. 2. Te verklaren dat er een bestemmingsplan wordt voorbereid voor deze kernen. 3. Te bepalen dat het verboden is het gebruik van de verdieping(en) boven horeca- en detailhandelspanden/vestigingen te wijzigen in verblijfsrecreatie. 4. Te bepalen dat het bevoegd gezag bij omgevingsvergunning kan afwijken van het onder 3 genoemde verbod, als de voorgenomen wijziging van het gebruik: - niet strijdig is/zijn met de afwijkingsregeling van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan, of;  - binnen zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een positief besluit is genomen over een vooroverleg of principeverzoek en een aanvraag omgevingsvergunning binnen zes maanden na het voorbereidingsbesluit wordt ingediend; - bijdragen aan het behoud van de cultuurhistorisch waardevolle panden zoals deze door u op 6 juli 2017 zijn opgenomen in de geactualiseerde gemeentelijke inventarisatie.  
Samenvatting Een voorbereidingsbesluit nemen voor het beperken van het gebruik van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan van verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel in de centrumgebieden van de kernen. Doel van dit besluit is om in het kader van de uitvoering van het onderzoek ‘Leefbaarheid&Toerisme’ de binnen het bestemmingsplan toegestane mogelijkheden voor het toevoegen van verblijfsrecreatieve eenheden te beperken.  
Inleiding 
Bestemming ‘Parapluregeling verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel’. Op 15 april 2010 stelde u het bestemmingsplan ‘Parapluregeling verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel’ vast (hierna: de regeling, bijlage 1). Doel van deze regeling was om ondernemers perspectief te bieden om de, veelal, leegstaande ruimtes boven detailhandel- en horecapanden economisch in te vullen met verblijfsrecreatie. Deze regeling gold uitsluitend voor de centrumgebieden van de kernen (bijlage 2) en was ook bedoeld om bij te dragen aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van deze gebieden.  



 2 Actualisatie bestemmingsplannen. Op 1 juli 2008 trad de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) in werking. Op grond van deze wet actualiseerde u de bestemmingsplannen. Zo ook de bestemmingsplannen voor de kernen. In deze bestemmingsplannen (bekend als de 
‘komplannen’) is de regeling verwerkt via een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in de 
bestemming ‘Gemengd’ voor de centrumgebieden.  Afwijking, vergunning en voorwaarden. Via een binneplanse afwijking kan het college een omgevingsvergunning verlenen, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:  1. geen verblijfsrecreatie op de begane grond; 2. op eigen terrein of aantoonbaar elders voorzien in minimaal 1 parkeerplaats per verblijfsrecreatieve eenheid; 3. exploitatie van de verblijfsrecreatie is gekoppeld aan de bedrijfsvoering van de horeca- en of detailhandelsfunctie en daarmee een economische eenheid vormen; 4. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken mogen niet onevenredig worden aangelast.  
Wat willen we bereiken Ruimte bieden om te onderzoeken welke uitvoering wordt gegeven aan de resultaten uit 
het onderzoek 'Leefbaarheid&Toerisme’. Met het voorbereidingsbesluit wordt aangegeven dat een bestemmingplan wordt voorbereid, waarin sturende maatregelen worden opgenomen ten aanzien van de balans tussen verblijfsrecreatie/toerisme en leefbaarheid.   
Argumenten 
1.1. De afwijkingsmogelijkheid uit het bestemmingsplan doet geen recht aan de 

resultaten van het onderzoek ‘Leefbaarheid&Toerisme’. 
Uit het onderzoek ‘Leefbaarheid&Toerisme’ (hierna: het onderzoek) blijkt dat er, met name in de kustkernen, geen (gezond) evenwicht meer is tussen verblijfsrecreatie en de leefbaarheid in de kernen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een opeenstapeling van geldende planologische regelingen die inspelen op verblijfsrecreatie. Deze regeling is er daar één van. Zo stelt de regeling géén maximum aan het aantal verblijfsrecreatieve eenheden. Daarmee kan, en is de afgelopen jaren, het aantal verblijfsrecreatieve eenheden vrijwel onbeperkt toenemen. Het onderzoek wijst uit dat dit zeker voor de kustkernen nadelige gevolgen heeft voor de leefbaarheid.  
 
1.2. De regeling wordt oneigenlijk gebruikt en schiet daarmee zijn doel voorbij. De regeling was bedoeld om horeca- en detailhandelsondernemers economisch perspectief te bieden én levendigheid in de centrumgebieden te bevorderen. Constatering was destijds dat de bovenverdiepingen van horeca- en detailhandelspanden in het centrumgebied veelal leeg stonden. Door deze leegstaande ruimte economisch te benutten voor verblijfsrecreatie gaf u perspectief aan ondernemers en werd de leefbaarheid vergroot. Het uitgangspunt was invulling geven aan leegstaande bovenverdiepingen door middel van het toevoegen van één of maximaal twee verblijfsrecreatieve eenheden. De laatste jaren is gebleken dat gebouwen maximaal worden vergroot teneinde zo veel mogelijk verblijfsrecreatieve eenheden te kunnen realiseren.  Als gevolg hiervan wordt op dit moment geconstateerd dat de regeling zijn doel voorbij schiet en de leefbaarheid (verder) onder druk zet, nu het gebruik van de regeling niet langer ondersteunend lijkt aan de leidende horeca- of detailhandelsfunctie. Het zwaartepunt verschuift naar sec/meer verblijfsrecreatie. Daarmee komt de oorspronkelijk bedoelde/gewenste economische eenheid in het geding. Het komt voor dat panden worden gekocht door een derde partij, die vervolgens de horeca en de verblijfsrecreatie afzonderlijk verhuurt/laat verhuren.   
2.1. Het ligt in de rede om de regeling te actualiseren in het Bestemmingsplan+ dat 

momenteel in voorbereiding is. Om te voorkomen dat nog maximaal gebruikt gemaakt wordt van de regeling in de periode dat het Bestemmingsplan+ wordt voorbereid, is een voorbereidingsbesluit het 



 3 aangewezen instrument om dit te voorkomen en zo recht te doen aan de resultaten uit het onderzoek.  
3.1. Met het voorbereidingsbesluit houdt de gemeente regie. Het uitgangspunt van het voorbereidingsbesluit is dat geen invulling meer wordt gegeven aan de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid, behalve in de gevallen als bedoeld in beslispunt 4.  
4.1. In een aantal gevallen is het redelijk dat pandeigenaren nog (of opnieuw) gebruik 
kunnen maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. Dit betreft bijvoorbeeld lopende zaken (pijplijn), dus die gevallen waarin door het college (eerder) een positief principestandpunt is genomen op een verzoek om binnenplans af te wijken. Maar ook die gevallen die in de toekomst passen in het ontwerp van het Bestemmingsplan+ kunnen vergund blijven worden, er is dan geen reden die verzoekers te laten wachten op het in werking treden van het Bestemmingsplan+.  
Duurzaamheid Voor dit beslispunt niet aan de orde.  
Risico’s en kanttekeningen Geen.  
Geld 
Investering Voor dit beslispunt niet aan de orde. 
 
Structureel Voor dit beslispunt niet aan de orde. 
 
Incidenteel 
De kosten van het voorbereidingsbesluit dekt u uit het budget ‘Ontwikkelbudget 
ruimtelijke plannen’.  
Uitvoering 1. Het voorbereidingsbesluit treedt op 18 februari 2021 in werking. 2. Het voorbereidingsbesluit geldt voor 1 jaar en eindigt op 17 februari 2021. 3. Wij maken uw besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend. 4. Wij bereiden het Bestemmingsplan+ voor waarin wij, op basis van uw voorbereidingsbesluit, een herziene afwijkingsregeling opnemen voor verblijfsrecreatie boven horeca en detailhandel.   
Communicatie 1. Wij maken uw voorbereidingsbesluit bekend op: a. www.ruimtelijkeplannen.nl; b. www.veere.nl; c. Gemeenteblad; d. Staatscourant.  
Bijlagen (met Corsa nummer) 1. Raadsbesluit d.d. 15-04-2010;  10b.00523 2. Plangebied;     20b.09906   Burgemeester en wethouders van Veere, de secretaris,  de burgemeester,  J.F.M. Steinbusch  drs. R.J. van der Zwaag   Volgens voorstel door de raad besloten op de griffier,    de voorzitter, 
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 4   J.A. Fröling-Kok drs. R.J. van der Zwaag   


