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Samenvatting
In de horecavisie komen deelgebieden en specifiek thema’s aan de orde. Hieronder volgen de 
beleidsuitgangspunten per deelgebied of thema.  

Uitgangspunten	centrum	Rijssen:
• Het Schild als centraal en belangrijkste horecaplein ontwikkelen.
• Plein Hogewal  en kop Grotestraat als nevenlocatie, uitbreiding horeca mogelijk.
• Daghoreca: de as NS Station – Schild - Elsenerstraat, de as plein Hogewal- kop Grotestraat 

en het gebied rondom het gemeentehuis (Europaplein, plein Tusveld). 
• Avond- en nachthoreca: de gebieden Schild, Plein Hogewal en de kop Grotestraat.

Uitgangspunten	centrum	Holten:
• Daghoreca: het gehele kernwinkelgebied.
• Avond- en nachthoreca: concentratie rondom de Smidsbelt, de Dorpsstraat richting de Larenseweg 

en rondom het NS-station.
• Kansen voor ontwikkelingen rondom NS- station, behoud van het huidige proeflokaal van 

Enkco aan de Waagweg 1 en voor stationsgebouw zelf een optie voor kleinschalige horeca, 
zoals een ‘coffee to go’.

Uitgangspunten	Holterberg	en	omgeving:
• Daghoreca en Avond- en nachthoreca: concentratie aan de Holterbergweg en ten zuiden aan 

de Forthaarsweg. 
• Binnen de huidige horecagelegenheden aan de Holterbergweg is ruimte voor ontwikkeling. 

Uitgangspunten	A1-locaties:
• Daghoreca en Avond- en nachthoreca: locatie nabij afrit 27 (Markelo) en aan beide zijden van 

de snelweg aan de verzorgingsplaatsen tussen afrit 26 en 27. 
• Locatie afrit 27 is een grootschalige ontwikkellocatie: uitbreidingsmogelijkheden zijn er voor 

dagrecreatie en/of het vestiging van een hotel-congrescentrum.

Uitgangspunten	horeca	op	industrieterreinen:
• Zelfstandige horeca op industrieterreinen is in uitzonderlijke gevallen toegestaan, bijvoorbeeld 

bij entreegebieden of in speciale zones zoals benoemd in de Structuurvisie Rijssen-Holten 
2012, waaronder het gebied langs de Morsweg, onder de volgende voorwaarden 

• in de directe nabijheid moet de milieucategorie van bedrijven maximaal  3.2 of lager bedragen;
• de onderneming ligt in directe nabijheid van het hoofdwegenet of een N-weg en is vanaf deze 

weg goed/veilig ontsloten, tevens voor fietsers.

Uitgangspunten	horeca	verspreide	horeca:
• Voor nieuwe verspreide horeca geldt een nee, tenzij principe. 
• Bestaande horeca zonder meerwaarde en/of functie voor de omgeving komt in aanmerking voor 

transformatie naar een andere passende functie in de omgeving.  
• Als er al sprake is van ontwikkeling van nieuwe horeca zal dit per geval moeten worden beoor-

deeld of de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn. Vragen zijn of het de horeca voor-
ziet in een behoefte. Hierbij spelen zowel omgevingsfactoren (geur, geluid, landschap, verkeer, 
etc.) als de marktsituatie (economische haalbaarheid, vraag en aanbod, kwaliteit, etc.) een rol.  
Daarbij liggen de meeste kansen voor horeca bij cultuurhistorisch waardevolle panden parken / 
landgoederen.

• Toekomstige horecaontwikkeling in het gebied dat wordt gevormd door het Park en de Ooster-
hof, moeten passen bij het Masterplan Oosterhof Dit draagt bij aan het bevorderen van toeris-
me, zoals wordt beoogd met de  Visie Vrijetijdseconomie 2017-2021.

3



g e e e em n t

eR ijssen-Ho lt n
RUIMTELIJKE HORECAVISIE RIJSSEN -HOLTEN 
2021

Uitgangspunten	horeca	bij	detailhandel:
• Winkels met daghoreca (blurring) in combinatie met zwak alcoholische dranken is toegestaan 

in straten in het centrum van Rijssen en Holten waar conform structuurvisies daghoreca is 
toegestaan. 

• Voor terrassen (in winkelstraten) zijn beperkte mogelijkheden.  Terrassen buiten de horeca- 
concentratiegebieden mogen, net als uitstallingen tot maximaal 1,50 meter uit de gevel wor-
den geplaatst. In het Omgevingsplan wordt hiertoe ter zijner tijd afgebakende stroken voor 
opgenomen.

• Voor het schenken van alcohol gelden (best ingrijpende) regels uit de Drank- en Horecawet, 
ten aanzien van bijvoorbeeld afgescheiden ruimtes.

Uitgangspunten	horeca	bij	tankstations:
• Horeca bij tankstations kan worden toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
• de openingstijden zijn overeenkomstig de gestelde eisen in de Winkeltijdenverordening Rijssen- 

Holten; 
• Er is een functionele binding; indien de tankshop is gesloten is ook de horecavoorziening niet 

toegankelijk;
• de tankshophouder beschikt over een exploitatievergunning;
• De horeca is ruimtelijk een met de tankshop en ondergeschikt, dat wil zeggen dat vloeropper-

vlakte van het horecagedeelte minder dan de helft is van de tankshop;
• de oppervlakte van de horeca-inrichting bedraagt maximaal 100m²
• het verstrekken van alcohol bij een tankstation is verboden bij wet

Uitgangspunten	horecafaciliteiten	van	commerciële	en	para-commerciële	ondernemingen	
door	derden:
• Het gebruik van horecafaciliteiten van para-commerciële ondernemingen door derden is geregeld 

via de drank- en horecaverordening. Verder ruimtelijk beleid is niet nodig.
• Het gebruik van horecafaciliteiten bij commerciële, maatschappelijk (zorg) ondernemingen 

door derden toe te staan onder de voorwaarde dat de horecafaciliteit ‘in hoofdzaak ten dienste 
van de hoofdbestemming’ staat.

Uitgangspunten	voor	het	verstrekken	van	alcoholhoudende	drank	voor	gebruik	ter	plaatse
• Het schenken van alcohol in horecagelegenheden is niet toegestaan op bedrijventerreinen en 

(voormalige) tankstations. 
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1. Inleiding
Recreatie en toerisme en detailhandel zijn een belangrijke economische pijler van onze gemeente. 
Daar hoort ook een passend horeca-aanbod bij. Een goed aanbod van horeca leidt bovendien tot 
een goed vestigings- en leefklimaat, daarnaast zorgt horeca voor werkgelegenheid. Momenteel 
zijn er ruim 70 horecabedrijven in Rijssen-Holten.

1.1	 Waarom	een	nieuwe	visie
Het huidige horecabeleid, vastgelegd in de Ruimtelijke Horecavisie Rijssen-Holten, is vastge-
steld in 2006. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die vragen om actuali-
sering van het beleid. Ondanks de periode van economische teruggang zijn in de gemeente ver-
schillende herinrichtingstrajecten gestart die een positieve invloed hebben gehad op het vestigings-
klimaat van horecaondernemingen in het centrum van Holten, een deel van centrum van Rijssen 
en in het hoofdsteunpunt van de Holterberg, het Holterbergplein. Gepland of in ontwikkeling zijn 
onder meer de herinrichting van het Schild in Rijssen en het stationsgebied in Holten. Daarnaast 
zijn er trends binnen de horecasector die vragen om aanpassing van het horecabeleid. Verder zijn 
er ontwikkelingen binnen de horecasector die vragen om aanpassing van het horecabeleid. Daarbij 
gaat het over ontstaan van mengvormen zoals winkels die horeca aanbieden (blurring) en het gebruik 
van (ondergeschikte) horeca bij commerciële en para-commerciële instellingen door derden. 

1.2		 Doel	en	ambitie
De ambitie die van deze horecavisie uitgaat is gericht op het behouden en versterken van de aan-
wezige horeca. Daarnaast is horecavisie ontwikkelingsgericht, dat wil zeggen dat het mogelijk is 
om nieuwe horeca te realiseren. Kwaliteit gaat daarbij boven kwantiteit. 
Voor nieuwe ontwikkelen en trends voor horeca binnen de gemeente worden in de visie kaders 
gesteld. De nieuwe horecavisie is geënt op aanwezige structuurvisies en vormt een richtingge-
vend kader dat wordt doorvertaald naar het Omgevingsplan.

1.3		 Totstandkoming
Voor deze horecavisie heeft deskresearch plaatsgevonden, is een interne werkgroep samengesteld 
en heeft overleg met het veld plaatsgevonden. Daartoe is een werkbijeenkomst georganiseerd 
met een aantal horecaondernemers en met een afvaardiging van ondernemersverenigingen en 
Toerisme Rijssen-Holten. Voor het verkrijgen van een beeld van de horecamarkt in de gemeente 
Rijssen-Holten en voor een benchmark met andere gemeenten is gebruik gemaakt van de database 
van Locatus. De indeling in sub branches in deze database is een andere dan de hiervoor genoemde 
SBI-indeling. 

1.4		 Afbakening	en	gebruik	begrip	horeca
Voor het begrip horeca zijn verschillende definities en indelingen in sub branches in omloop. 
Voor het juridisch-planologisch instrumentarium wordt doorgaans aangesloten bij de Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Horeca wordt daarbij 
samengevat als ‘het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks en 
dranken voor onmiddellijke consumptie’. De twee hoofdgroepen ‘Logiesverstrekking’ en ‘Eet- en 
drinkgelegenheden’ worden daarbij verder onderverdeeld in hotels, restaurants (ook in combinatie 
met afhalen), fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen en cafés (ook in combinatie 
met amusement zoals een discotheek of met verkoop van kleine eetwaren). Tezamen vormen 
deze categorieën de ‘traditionele horeca’. Daarbuiten hanteert de SBI nog kantines en catering. 
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Met de definitie van horeca zoals die vanaf 2010 in bestemmingsplannen in de gemeente Rijssen- 
Holten wordt gehanteerd, wordt bij deze indeling aangesloten:

een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, 
pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander 
al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte 
vermaaksfunctie.

Het gaat bij horeca dus zowel om dranken en/of etenswaren als om overnachtingen. Onderne-
mingen die zich alleen richten op bezorgen en afhalen van dranken en/of etenswaren kunnen 
worden gezien als detailhandel. Dit type onderneming is in bestemmingplannen dan ook niet als 
horeca aangemerkt. Vanwege de groei van deze sub branche wordt deze wel meegenomen in 
het hoofdstuk over de analyse. Cateringservices worden in deze nota niet verder behandeld.

Overnachtingsvormen anders dan een ‘hotel’ worden niet als logies beschouwd in ruimtelijk juridische 
zin. Het gaat daarbij om verblijf op of in kampeerterreinen, groepsaccommodaties en vakantie- 
parken. Deze locaties hebben in de huidige bestemmingsplannen de bestemming ‘Recreatie –  
Verblijfsrecreatie’. Voor de overnachtingsvormen in landelijk gebied is de Beleidsnota verblijfs-
recreatie in het landelijk gebied (2009) van belang. Deze nota vormt een lokale vertaling van 
de regionale nota van de Regio Twente over dit onderwerp. Voor het stedelijke gebied is recent 
een bed & breakfast beleid opgesteld. Het voorgestelde beleid in deze nota’s voor vormen van 
logies waaronder kampeerterreinen, bed & breakfast, plattelandskamers en boerderijkamers, 
zijn/worden doorvertaald in het bestemmingsplan Buitengebied Rijssen-Holten 2012 en de be-
stemmingsplannen voor de woongebieden. Deze verschillende vormen van logies worden  
in deze horecavisie alleen behandeld indien er sprake is van het verstrekken van dranken en/of 
etenswaren ter plaatse.

1.5		 Terugblik
In 2002 heeft de gemeente een horecastructuuronderzoek laten doen voor Rijssen en Holten 
dat in 2006 heeft geleid tot de eerste horecavisie, de Ruimtelijke Horecavisie Rijssen-Holten. 
De nota benoemt voor de drie deelgebieden Kern Rijssen, Kern Holten en Holterberg ontwikke-
lingsrichtingen voor horecaondernemingen die uiteenvallen in vier categorieën: concentreren, 
ontwikkelen, consolideren of ontmoedigen. Voor locaties buiten de deelgebieden kan worden 
teruggevallen op de categorie ‘verspreide horeca’ waarvoor geldt dat per geval wordt getoetst. 
In 2008 worden voor Holten voorbereidingen getroffen voor een aantal grote ruimtelijke projecten 
gericht op een nieuw toekomstperspectief voor het dorp onder de noemer ‘Holten HogerOp’. 
Vanuit dit programma komt onder meer de Hotel- en horecavisie Holten. Een marktgerichte kader-
stelling (2009) tot stand. In deze visie is voor het centrum van Holten de gewenste ontwikkelings-
richting bepaald op een kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de horeca om zo het toeris-
tisch-recreatieve aanbod te verbeteren. 
Verder is in 2009 een verschuiving in locaties voor daghoreca en verruiming van de openingstijden 
voor winkelgebonden horeca in het centrum van Rijssen bij besluit vastgesteld. 

1.6		 Relatie	met	andere	beleidsstukken	en	wet-	en	regelgeving
Een aantal nota’s van aanpalende beleidsstukken is van belang. In de Visie vrijetijdseconomie  
Rijssen-Holten 2017-2021 wordt aangegeven waar horeca kan bijdragen aan het verder versterken 
van de recreatieve- en vrijetijdssector in de kern Holten en de Holterberg en voor verdere profilering 
van Rijssen als winkelstad. De Detailhandelsvisie centrum Holten (2018-2028) signaleert dat hoewel 
het centrum van Holten steeds aantrekkelijker wordt met de Smidsbelt als horeca- en verblijfsplein, 
voor de uitstraling en aankleding van het centrum nog een wel een kwaliteitsverbetering nodig is. 
Ook zou bij wijzigingen van het horeca-aanbod toe moeten worden gezien op onderscheidende 
horeca passend bij de functie van Holten. 

Het horecabeleid hangt samen met de Drank- en Horecawet waarin onder meer de inrich-
tingseisen van een horecabedrijf is geregeld. Voor het schenken van alcohol is een drank- en 
horecavergunning nodig. Ook voor het schenken van licht alcoholische dranken tijdens evene-
menten kan op deze wet worden teruggevallen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
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gemeente Rijssen-Holten (2010) is aangegeven wanneer een exploitatie- en terrasvergunning 
benodigd is, evenals de sluitingstijden van de horecabedrijven. Voor het verstrekken van horeca 
door para commerciële rechtspersonen is de Drank- en Horecaverordening Rijssen-Holten 
(2013) van belang. Daar bij gaat het bijvoorbeeld om speeltuin- en sportverenigingen. In de 
visie in hoofdstuk 0 wordt hier verder op ingegaan.

In diverse structuurvisies wordt al een ruimtelijk kader voor horeca geschetst. De geldende 
structuurvisies zijn Structuurvisie Kom Holten 2006 (deze wordt opgevolgd door de Structuurvisie 
Centrum Holten 2028 die momenteel in voorbereiding is), de Structuurvisie Rijssen-Holten 2012 
en de Structuurvisie Centrum Rijssen 2025. 
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2. Analyse
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op landelijke trends en ontwikkelingen binnen de horecabranche, 
op de lokale situatie en wordt een beknopte vergelijking gemaakt met soortgelijke woonplaatsen 
als Rijssen en Holten. Ook wordt de vraag vanuit de markt beschreven. 

2.1	 Landelijke	trends	en	ontwikkelingen
Het aantal horecabedrijven blijft toenemen, ook de omzetontwikkeling vertoont al jaren een stijgen-
de lijn. In 2017 bedroeg de groei 6,5%, voor 2018 wordt een stijging van het omzetvolume met 3% 
verwacht. Dit heeft te maken met het hoge vertrouwen van Nederlandse consumenten en de stijgende 
werkgelegenheid. Daarnaast leidt de toenemende welvaart binnen en buiten Europa tot een grotere 
toestroom van buitenlandse toeristen. 

Afbeelding 1; Omzetontwikkeling horeca (index 2010 = 100), bron: Rabobank

De hotelbranche is binnen de horecasector de grootste groeier. De meeste overnachtingen 
vonden in 2017 plaats in Noord-Holland met in totaal 22.440.000. In Overijssel ging het om 
1.844.000 overnachtingen in dat jaar. 
Voor de eet- en drinkgelegenheden geldt de groei met name voor restaurants en fastservice. 
Hoewel cafés ook profiteren van de opgaande markt is de groei iets beperkter en liggen de 
volumes fors lager dan tijdens de hoogtijdagen van voor de crisis. Ook de bezorgmarkt voor 
maaltijden maakt een flinke opmars door. Naast fastservice-aanbieders wagen ook steeds meer 
restaurants de stap naar bezorgen.

Onder meer de volgende trends en ontwikkelingen kunnen worden benoemd voor de hore-
casector:

• Steeds meer horecaondernemers worden belemmerd door personeelstekort. Dit tekort neemt 
al een aantal kwartalen toe bij de logiesverstrekkers, maar voor ondernemers van eet- en 
drinkgelegenheden is een lichte afname in het eerste kwartaal van 2018 te zien. Personeels-
tekort dwingt ondernemers creatief na te denken over de invulling van een concept, een heel 
uitgebreid assortiment is niet haalbaar. Minder keuze een goede kwaliteit van hetgeen wel 
wordt aangeboden is daarbij een oplossing.

• Voedselverspilling verdient de aandacht. De horecasector is verantwoordelijk voor ongeveer 
14% van de totale verspilling aan voedsel. 

• Data worden steeds belangrijker in onze samenleving. Bij horeca- en recreatiebedrijven wor-
den deze nog vaak beperkt gebruikt en ingezet. Het gebruik van data kan helpen beter inzicht 
te krijgen in de exploitatie.

• De opkomst van bezorgplatforms en recensie-/reserveringssites is enigszins vergelijkbaar 
met de ontwikkelingen in de hotelbranche. Partijen als Booking.com en Expedia hebben het 
boeken van een hotelkamer sterk versimpeld maar voor dat gemak betaalt de hotelier wel een 
prijs. 
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• De horecasector heeft te maken met ‘blurring’. Doorgaans wordt hier branchevermenging met 
detailhandel of dienstverlening mee aangeduid. Voorbeelden zijn kappers die koffie schenken 
en restaurants die ook streekproducten verkopen. Deze mengconcepten ontstaan als gevolg 
van een nieuwe manier van werken, recreëren en consumeren. In het verlengde daarvan ligt 
integratie van businessmodellen, waarbij combinaties  van horeca met recreatie, retail, zorg, 
werk, wonen denkbaar zijn zoals bij een wellness- of zorghotel. In juni 2018 is een initiatiefwet 
ingediend waarmee mengvormen makkelijker worden gemaakt. Blurring wordt doorgaans als 
probleem ervaren wanneer het gaat over ‘blurring met alcohol’, dus bijvoorbeeld wanneer de 
kapper een wijntje gaat schenken. 

• ‘All day-‘en ‘one product-concepten’ zijn in opkomst zoals fritesateliers, saladebars, tostibars 
of een pastabar. Specialisatie komt ook voor in de drankenwereld, denk aan een ‘whisky bar’ 
of een ‘champagneria’. 

• Onder millennials zijn pop-up-concepten, zoals een tijdelijk hotel in voormalige gevangenis, 
en foodhallen populair.

• Een verwachte toekomstontwikkeling in de hotelbranche is ‘customized service’, waarbij eten, 
drinken en overnachten geheel wordt afgestemd op de persoonlijke behoeften van klan-
ten. Ook robotisering ligt in het verschiet, zoals een robot-receptionist of -portier die gasten 
ontvangt. Ool digitale technieken zoals apps die het gasten makkelijker maken een bestelling 
door te geven of een digitale menukaart waarop alleen de gerechten en dranken staan die bij 
zijn of haar persoonlijk dieet passen. 
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2.2	 Lokale	trends	en	ontwikkelingen
Ook in de gemeente Rijssen-Holten is het aantal horecaondernemingen de afgelopen jaren 
gegroeid, namelijk van 63 in 2010 tot 77 ondernemingen per 1 januari 2019, zie Afbeelding 2.   
Vanaf 2013 is er een dipje geweest bij met restaurants in Holten, terwijl het aanbod daarvan in 
Rijssen stabiel bleef. 

Het aantal café-restaurants is in beide plaatsen het afgelopen decennium nagenoeg gelijk  
gebleven.   Verder valt op dat het aantal ondernemingen voor bezorgen/halen in zowel Rijssen als 
Holten is toegenomen. Juridisch-planologisch gezien valt deze categorie niet onder ‘horeca’, aan-
gezien bij afhaalrestaurants is namelijk geen sprake is van gebruik ter plaatse. Ook de categorie 
horeca-overig neemt toe.  Het gaat hier om ondernemingen die een breed palet van activiteiten 
aanbieden waar horeca onderdeel van uitmaakt, zoals een combinatie van midgetgolf, lunch, 
kinderfeestjes en high tea private dining, vergader-/evenementenlocatie met bijzondere overnach-
tingen).

Het aantal hotels en hotel-restaurants is in de gemeente nagenoeg gelijk gebleven. Waar het 
landelijk beeld sterk wordt bepaald door inkomend toerisme, met name in de grote steden en 
aan de kust, is het aantal buitenlandse gasten in Rijssen-Holten beperkt. Deze zijn met name 
afkomstig uit Duitsland en België. Het aantal overnachtingen wordt met name bepaald door het 
weer; bij slecht weer zijn er minder boekingen. 
 

4 Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het horeca-aanbod in de gemeente Rijssen-Holten zijn de gegevens 
van 2010 tot en met 2019 van Locatus geraadpleegd.  Locatus verzamelt informatie over winkels en consumentgerichte 
dienstverleners, waaronder horeca. De sub branche-indeling horeca bij Locatus wijkt af van de SBI-indeling.
5 ‘Horeca overig’ was vóór 2014 ‘Partycentrum’.
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Afbeelding 2; Aantal horecaondernemingen 2010-2019 in Rijssen-Holten verdeeld naar sub branche, bron: Locatus. 

Een aantal van de landelijk trends en ontwikkelingen is ook van toepassing in Rijssen-Holten, 
namelijk branchevermenging en het gebruik van horecafaciliteiten van commerciële en para- 
commerciële ondernemingen door derden. Deze onderwerpen komen terug in de visie in hoofd-
stuk 0.
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6 Een database waar actuele inwonertallen per woonplaats kunnen worden verkregen is niet voorhanden. De inwoner-
aantallen zijn uit verschillende webbronnen vanaf 2010 verzameld en geven daarmee een indicatie van de grootte van 
de plaats. 

2.3	 Benchmark	
Om een vergelijking te kunnen met woonplaatsen in de nabije regio van de gemeente Rijs-
sen-Holten, is gekeken naar het aantal horecaondernemingen in vergelijkbaar kernen voor 
wat betreft inwoners en karakter. Voor Holten is een inwonertal tussen de 5.000 en 12.250 
aangehouden en voor Rijssen tussen de 25.000 en 32.500.  Daaruit komt uit naar voren voor 
Holten dat het aanbod aan horecaondernemingen dat beschikbaar is per inwoner ruim is. Alleen 
Ootmarsum springt daar ruim bovenuit. Rijssen behoort in vergelijking met de andere plaatsen 
tot de middenmoot.

Afbeelding 3; Benchmark aantal horecaondernemingen naar vergelijkbare inwonertal Holten 
(inwonertal tussen haakjes) absoluut 2010-2019 en  relatief 2019 per inwoner, bron: Locatus
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Afbeelding 4; Benchmark aantal horecaondernemingen naar vergelijkbare inwonertal Rijssen 
(inwonertal tussen haakjes) absoluut 2010-2019 en  relatief 2019 per inwoner, bron: Locatus.
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2.4	 Vraag	vanuit	de	markt	
De vraag naar type en aantal horeca in de gemeente vanuit de markt, dat wil zeggen onderne-
mers, brancheorganisaties, bezoekers, toeristen en inwoners wordt hierna uiteengezet. 

• Van oudsher waren er veel kleine hotelletjes voor toeristen in de gemeente. Aan het einde van 
de jaren negentig van de twintigste eeuw bleken deze niet allemaal meer levensvatbaar. De 
vraag naar hotelovernachtingen stijgt sinds 2003 echter weer, onderbroken door een dip na 
de economische recessie in 2008. 

• De A1-locatie bij afrit 27 (Markelo) in combinatie met de op- en afrit is een zeer strategische 
plek met veel potentie voor een hotel dat zowel de zakelijke als de toeristische markt bedient. 
Diverse hotelketens hebben de afgelopen jaren interesse getoond in het ontwikkelen van 
deze locatie.  Een combinatie van hotel met een congres- en wellnessfunctie (of andere vorm 
van dagrecreatie) is een kans voor een grootschalige ontwikkeling. 

• Agrarische ondernemers mogen wel een kleinschalige camping runnen en streekproducten 
aan huis verkopen maar niet in combinatie met horeca. De vraag voor kleinschalig horeca 
leeft incidenteel onder ondernemers.

• Vanuit de detailhandel is er de wens om de balans tussen detailhandel en horeca in Holten te be-
waken. Daartoe is het raadzaam om het aantal meters horeca (globaal en met enige marges) vast 
te leggen en bij eventuele geringe toevoeging en of wijzigingen van het aanbod vooral toe te zien 
op onderscheidende horeca passend bij de functie van Holten (Detailhandelsvisie 2018, p. 7).

• Het horeca aanbod in Rijssen is in vergelijking met Holten een stuk minder.
• Rijssen is minder toeristisch dan Holten. Mensen komen voornamelijk naar Rijssen voor het 

gevarieerde winkelaanbod. Het in goed om in het centrum concentratiegebieden te hebben. 
Hiermee creëer je een plein waar alles bij elkaar zit. De horeca van Rijssen maakt zich wel 
zorgen om de terugloop in het aantal winkels. Het zou niet goed zijn dat in de leegstaande 
winkelpanden allemaal horeca gevestigd gaat worden. Diversiteit is belangrijk. Daarom is een 
kernwinkelgebied ook zo belangrijk, want als je het concentreert dan blijft het gezellig.

• In het centrum van Rijssen is na 18.00 uur niet veel meer te doen. Voor de avondhoreca is 
Rijssen misschien niet erg aantrekkelijk. De drukste dagen in Rijssen zijn donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Wel is de trend dat de Rijssenaar zelf meer op het terras gaat zitten.

• Het horeca aanbod in Holten is erg divers. Het plein in het centrum creëert gezelligheid en 
dat trekt daardoor nog meer horeca aan. Bij de Albert Heijn is een mooie locatie voor nog 
meer horeca, maar wel aanvullend. Bijvoorbeeld een combinatie van gezondheidsproducten 
(gezonde voeding), maar andere concepten zijn ook zeker mogelijk.

• Het toerisme in Holten neemt toe. Voor de horeca is dit alleen maar gunstig. 
• Als je nu kijkt is het centrum van Holten soms een racebaan. Er zou eigenlijk een ontmoedigings- 

beleid moeten worden toegepast voor het verkeer. Wellicht een autovrij centrum?
• In Rijssen is de horecaspreiding goed. Het enige wat Rijssen echt nodig zou hebben is een 

bruisend plein, waardoor je reuring creëert.
• De gemeente en de horeca ondernemers zouden misschien ook met de  vastgoedeigenaren 

in gesprek moeten gaan.
• Het aantal hotels zouden wellicht best vermeerderd kunnen worden. Meer verblijfsaccommoda-

ties zou voor iedereen goed zijn. Ze besteden veel geld in de gemeente en ook bij de horeca. 
Zakelijke gasten komen misschien wel terug om te recreëren. Er is een verschil tussen de 
zakelijke markt en de toeristische markt. Er komen veel recreërende gasten uit de Randstad. 
Bed & Breakfast zou misschien beter passen in de landelijke omgeving. Er komen wel steeds 
meer Bed & Breakfast accommodaties.

• Alcoholmatiging is een gezondheidsaspect die onder de nieuwe Omgevingswet speelt. Alcohol-
matiging is een beperking voor de horeca.

7 Op basis van consultatie interne organisatie, stakeholders  en zoals  vastgelegd in beleidsnota’s.
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3. Visie 

De gemeente wil met deze ruimtelijke horecavisie richting geven aan een ruimtelijke indeling 
van horeca die rekening houdt met omgevingsaspecten en bijdraagt aan beleidsdoelen van de 
verschillende gebieden. Bijvoorbeeld aantrekkelijke centra en ondersteunend aan recreatie en 
toerisme. In dit hoofdstuik wordt het richtinggevend kader uiteengezet. Dit valt uiteen in een 
visie op de deelgebieden en een visie op specifieke onderwerpen en nieuwe ontwikkelingen die 
spelen voor horeca in Rijssen-Holten.

De deelgebieden zijn centrum Rijssen, centrum Holten, Holterberg, snelweglocaties en verspreide 
horeca. Per deelgebied beschreven of consolidering dan wel ontwikkeling van horeca is voorzien.
Consolideren: het beperkt toelaten van nieuwe horeca, met nadruk op kwalitatieve verbetering 
van het horecabestand.
Ontwikkeling: het zowel kwantitatief als kwalitatief toelaten van nieuwe horeca in gebieden.
Op de bijgevoegde kaartjes bij de deelgebieden is inzichtelijk gemaakt waar Daghoreca en 
Avond- en nachthoreca is toegestaan.  
Daghoreca: vormen van horeca die  zich qua openingstijden verhouden met de winkelopenings-
tijden zoals een lunchroom of een combinatie detailhandel/horeca.
Avond- en nachthoreca: vormen van horeca zoals cafés, restaurants e.d. met inachtneming van 
de bestaande voorwaarden.
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3.1 Deelgebieden
3.1.1	 Centrum	Rijssen

Voor de omgeving het Schild geldt dat de huidige terrassen enigszins verscholen liggen aan 
de zijde van de Schildkerk of aan het zicht worden ontnomen door de Kiosk van Lunchroom 
’t Schild. Om het Schild zelf aantrekkelijker te maken voor terrassen, is nieuwe bestrating en 
vervanging van het fontein voorzien. 
De Hoge Wal is een aantal jaren geleden heringericht waarna er meerdere terrassen  verspreid 
over het plein zijn gekomen. Daarmee is het een gezellig en functioneel horecagebied geworden. 
Van de Boomkamp, die het centrum verbindt met het station, is het wegprofiel versmald zodat er 
meer verblijfsruimte ontstaat, waarbij voor eventuele toekomstige horeca eveneens de mogelijk-
heid voor een terras ontstaat. Aan de kop van de Boomkamp nabij het station, is onlangs eetwinkel 
’t Spoorhuys geopend, die mede voor reizigers een aantrekkelijke eetgelegenheid vormt.
Aan de Grotestraat is sprake van enige leegstand op het gebied van horeca. Het realiseren van 
aantrekkelijke terrassen wordt bemoeilijkt door de ligging nabij de drukke rondweg Watermo-
len-Wierdensestraat. De ruimtelijke inrichting van dit gebied vormt een aandachtspunt. 

Uitgangspunten	centrum	Rijssen:
• Het Schild als centraal en belangrijkste horecaplein ontwikkelen.
• Plein Hogewal  en kop Grotestraat als nevenlocatie, uitbreiding horeca mogelijk.
• Daghoreca: de as NS Station – Schild - Elsenerstraat, de as plein Hogewal- kop Gro-

testraat en het gebied rondom het gemeentehuis (Europaplein, plein Tusveld). 
• Avond- en nachthoreca: de gebieden Schild, Plein Hogewal en de kop Grotestraat.

Afbeelding 4; deelgebieden centrum Rijssen  
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3.1.2	 Centrum	Holten

Met de uitvoering van de plannen zoals beschreven in de Structuurvisie Kom Holten 2006, 
verder uitgewerkt in de Hotel- en horecavisie Holten. Een marktgerichte kaderstelling (2009), 
is de kwaliteit van de Smidsbelt sterk verbeterd. Kern van het plan was de verdraaiing van de 
centrum-as van oost-west- naar noord-zuid-richting. De nieuwe as loopt nu vanaf de Smidsbelt 
over Het Zwarte pad / Kalfstermansweide naar het NS Station. 

De Smidsbelt is voor verkeer afgesloten en er zijn parkeerplaatsen gecreëerd aan de Larense-
weg. Daarmee is de Smidsbelt het centrumplein van Holten geworden. Ook het plaatsen van 
waterpartijen op het plein heeft hieraan bijgedragen. Aan de Smidsbelt zijn momenteel enkele 
goedlopende horecaondernemingen gevestigd, zowel hiernaartoe verhuisd als nieuw, gericht op 
openstelling overdag, avond en een (deel) van de nacht. In de nieuwbouw van de Albert Heijn 
aan het plein, is een mogelijkheid voor daghoreca voorzien.  
Verder is horeca aanwezig in het gedeelte van de Dorpsstraat dat het verbindingsstuk vormt 
van de Smidsbelt met de Larenseweg.

Nabij het station zijn enkele bestaande horecazaken. Voor de stationsomgeving is een opwaarde-
ring gepland waarbij het gebied een schakel gaat vormen tussen Nationaal Park Sallandse Heuvel-
rug en het centrum. De herinrichting van het Stationsgebied hangt samen met de gebiedsontwik-
keling van het Enkco-terrein. De vleesverwerker verhuist binnen enkele jaren naar bedrijventerrein 
Vletgaarsmaten. Voor het gebied wordt een structuurvisie / herinrichtingsplan gemaakt.

Uitgangspunten	centrum	Holten:
• Daghoreca: het gehele kernwinkelgebied.
• Avond- en nachthoreca: concentratie rondom de Smidsbelt, de Dorpsstraat richting de 

Larenseweg en rondom het NS-station.
• Kansen voor ontwikkelingen rondom NS- station, behoud van het huidige proeflokaal 

van Enkco aan de Waagweg 1 en voor stationsgebouw zelf een optie voor kleinschali-
ge horeca, zoals een ‘coffee to go’.

  

Afbeelding 5; deelgebieden centrum Holten
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3.1.3	 Holterberg	en	omgeving

Horeca in het gebied de Holterberg is van bovenregionaal belang. Het Nationaal Park de Sal-
landse Heuvelrug is een stimulans voor investeringen. De bestaande ondernemingen hebben 
de afgelopen jaren een kwaliteitsverbetering ondergaan. 

De getroffen maatregelen in de openbare ruimte zijn gericht op regulering van het verkeer en 
parkeren. Daarbij is de snelheid teruggebracht tot maximaal 30 km per uur en is een afzonder-
lijk en landschappelijk ingepast parkeerterrein gecreëerd. Daarnaast is een informatiecentrum 
voor het Nationaal park Sallandse Heuvelrug opgericht in het Natuurmuseum Holterberg. Ook 
ondernemers hebben geïnvesteerd in de kwaliteit van hun bedrijven, waarbij zowel aandacht is 
besteed aan het interieur als aan het terras buiten.

Op dit moment zijn er aan de Holterbergweg een aantal restaurants gevestigd met een geva-
rieerd aanbod waarvan twee met hotel. Binnen de bestemming is plaats voor uitbreiding en 
ontwikkeling. Daarnaast is en midgetgolfbaan met ondergeschikte horeca. Ook ten zuiden van 
de Holterberg, aan de Forthaarsweg, is een aantal (hotel-) restaurants gevestigd. Hier is nog 
enige ontwikkelingsruimte/nieuwvestiging mogelijk.

Uitgangspunten	Holterberg	en	omgeving:
• Daghoreca en Avond- en nachthoreca: concentratie aan de Holterbergweg en ten zui-

den aan de Forthaarsweg. 
• Binnen de huidige horecagelegenheden aan de Holterbergweg is ruimte voor ontwik-

keling. 

Afbeelding 6; deelgebieden Holterberg 
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3.1.4	 A1-locaties

Langs de A1 zijn twee horecalocaties. De eerste is ten noorden van de A1 bij afrit 27, Markelo. 
Aan de in Hotel- en horecavisie Holten. Een marktgerichte kaderstelling (2009) genoemde doel-
stelling  om als toeristische trekker te fungeren en uit te groeien tot leisurezone met landelijke 
aantrekkingskracht, wordt momenteel  invulling gegeven door een onderneming die zich richt op 
‘private dining’, vergaderen, evenementen en het bieden van bijzondere overnachtingsmogelijk-
heden in lodges en safaritenten. 
De tweede locatie bevindt zich bij de verzorgingsplaatsen aan beide zijden van de A1 tussen 
afrit 26 en 27. Dit deel van de snelweg vormt onderdeel van de geplande verbreding van de A1. 
Aan de noordzijde van de A1 zijn een hotel en een zelfbedieningsrestaurant gevestigd, aan de 
zuidzijde bevindt zich een fastfoodrestaurant. Hoewel de horecagelegenheden in principe zijn 
bedoeld voor (zakelijke) gebruikers van de weg, is aan de noordzijde een toegangswegontstaan 
waarmee deze locatie tevens een recreatieve functie heeft gekregen. 

De verzorgingsplaatsen vergen wel een kwaliteitsimpuls. In het Gebiedsplan voor de A1-zone 
(conceptversie september 2018) is daartoe een aantal ambities geformuleerd. Gesteld wordt dat 
door de identiteit van het landschap te versterken, door het toevoegen van beplantingselemen-
ten en het doorvoeren van een kwaliteitsslag op de verzorgingsplaatsen (‘streekeigen’ maken), 
de verzorgingsplaatsen worden ingebed in een grotere landschappelijke structuur. Tegelijkertijd 
biedt deze ontwikkeling van landschapsstructuren mogelijkheden voor het tegengaan van ge-
luid- en zichthinder waardoor het leefmilieu zal verbeteren.

Uitgangspunten	A1-locaties:
• Daghoreca en Avond- en nachthoreca: locatie nabij afrit 27 (Markelo) en aan beide 

zijden van de snelweg aan de verzorgingsplaatsen tussen afrit 26 en 27. 
• Locatie afrit 27 is een grootschalige ontwikkellocatie: uitbreidingsmogelijkheden zijn 

er voor dagrecreatie en/of het vestiging van een hotel-congrescentrum.

 

Afbeelding 7; deelgebieden A1 locaties
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3.1.5	 Horeca	op	industrieterreinen

Van zelfstandig functionerende horeca is sprake wanneer bedrijven horeca-faciliteiten exploi-
teren die op zichzelf functioneren en ruimtelijk op zichzelf staan. Het gaat hierbij ook over een 
horecagelegenheid die geen of niet langer onderdeel uitmaakt van een verkooppunt motor-
brandstof. Ook bedrijven die naast hun hoofdbedrijfsactiviteiten services willen aanbieden aan 
hun klant met een zelfstandig functionerende horecagelegenheid, kunnen hieronder worden 
geschaard.  

Uitgangspunten	horeca	op	industrieterreinen:
Zelfstandige horeca op industrieterreinen is in uitzonderlijke gevallen toegestaan, bijvoor-
beeld bij entreegebieden of in speciale zones zoals benoemd in de Structuurvisie Rijssen-
Holten 2012, waaronder het gebied langs de Morsweg, onder de volgende voorwaarden:
• in de directe nabijheid moet de milieucategorie van bedrijven maximaal  3.2 of lager 

bedragen;
• de onderneming ligt in directe nabijheid van het hoofdwegenet of een N-weg en is vanaf 

deze weg goed/veilig ontsloten, tevens voor fietsers.
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3.1.6	 Verspreide	horeca

Er zijn veel vormen van verspreide horeca buiten horecaconcentratiegebieden. In de woonwij-
ken is horeca aanwezig in de vorm van snackbars of cafetaria’s. Ze hebben veelal een wijkfunc-
tie, in een enkel geval betreft het een restaurant of café. In het buitengebied gaat het om horeca 
zoals een restaurants nabij een uitvalswegen, cafés in combinatie met partycentrum/zaalver-
huur, horeca bij verblijfsrecreatie en kinderboerderij in combinatie met horeca. 
Bestaande snackbars / cafetaria met een wijkfunctie voorzien in een behoefte. Doorgroei naar 
nachthoreca is gezien de omgevingsfactoren niet mogelijk. 

Verspreide horeca, zoals solitaire restaurants / cafés in een woonwijk of in het buitengebied 
hebben veelal een beperkte functie voor de woonwijk of de omgeving. Soms is er sprake van 
achterstallig onderhoud of langdurige leegstand. Bij minder vitale  en zeker bij langdurige 
leegstand zonder toekomstperspectief is transformatie gewenst. Dergelijke horeca buiten de 
horecaconcentratiegebieden kunnen worden getransformeerd naar een andere functie. Dit is 
maatwerk. De gemeente stimuleert transformatie bij langdurige leegstand.

Bij waardevolle gebieden en cultuurhistorische panden zoals het Parkgebouw of Kasteel de 
Oosterhof is horeca een meerwaarde en vaak al aanwezig. Verder zijn er overnachtingsmoge-
lijkheden in de vorm van campings, vakantieparken, bed & breakfast, groepsaccommodaties en 
boerderijkamers. Deze bevinden zich rondom de Holterberg en in het gebied rondom Look en 
Borkeld. Een aantal van deze overnachtingslocaties beschikt over horeca. Net als bij campings en 
recreatieparken moet de horeca in hoofdzaak ten dienste staan van de eigen recreatieve functie. 

Uitgangspunten	verspreide	horeca:
• Voor nieuwe verspreide horeca geldt een nee, tenzij principe. 
• Bestaande horeca zonder meerwaarde en/of functie voor de omgeving komt in aanmer-

king voor transformatie naar een andere passende functie in de omgeving.  
• Als er al sprake is van ontwikkeling van nieuwe horeca zal dit per geval moeten wor-

den beoordeeld of de ruimtelijke mogelijkheden hiervoor aanwezig zijn. Vragen zijn of 
het de horeca voorziet in een behoefte. Hierbij spelen zowel omgevingsfactoren (geur, 
geluid, landschap, verkeer, etc.) als de marktsituatie (economische haalbaarheid, vraag 
en aanbod, kwaliteit, etc.) een rol.  Daarbij liggen de meeste kansen voor horeca bij 
cultuurhistorisch waardevolle panden parken / landgoederen.

• Toekomstige horecaontwikkeling in het gebied dat wordt gevormd door het Park en de 
Oosterhof, moeten passen bij het Masterplan Oosterhof Dit draagt bij aan het bevorde-
ren van toerisme, zoals wordt beoogd met de  Visie Vrijetijdseconomie 2017-2021.

Afbeelding 8; verspreide horeca 21



g e e e em n t

eR ijssen-Ho lt n
RUIMTELIJKE HORECAVISIE RIJSSEN -HOLTEN 
2021

3.2	 Specifieke	onderwerpen

3.2.1	 Mengvormen	van	horeca	(blurring)
Ondernemers starten bedrijven waarin horeca en retail, cultuur, dienstverlening en andere 
functies met elkaar worden gecombineerd. Dit mengen van functies wordt ook wel ‘blurring’ 
genoemd. Blurring bestaat in alle soorten en maten: van kappers die koffie schenken en restau-
rants die ook streekproducten verkopen tot aan bedrijfsmodellen waarbij branches volledig met 
elkaar zijn geïntegreerd, zoals wellnesscenters. Deze mengconcepten ontstaan als gevolg van 
een nieuwe manier van werken, recreëren en consumeren.

 
Het inpassen van nieuwe, gemengde bedrijfsmodellen in bestaande regels, levert geregeld 
ingewikkelde discussies op tussen ondernemers en gemeenten. Om meer helderheid te schep-
pen over wat wel en niet mag bij het mengen van detailhandel en horeca is dit ontwerp opgeno-
men in dit beleid.

Branchevermenging komt voor in de vorm van kledingwinkels waar in een deel van de zaak 
broodjes en niet-alcoholische dranken worden geserveerd. Andere voorbeelden zijn een bakker, 
ijssalon, een warenhuis en vishandel die enkele tafeltjes en/of een terras bieden. De voor cen-
trum-2 aangewezen gronden in de bestemmingplannen centrum Rijssen en Holten zijn bestemd 
voor zowel detailhandel als horeca overeenkomstig categorie 1 (zonder alcohol), waarmee deze 
ontwikkelingen  binnen de bestemmingsplannen passen. Tot op heden is de vraag naar het 
verstrekken van alcohol in combinatie met detailhandel (blurring met alcohol) beperkt. 

Uitgangspunten	horeca	bij	detailhandel:
• Winkels met daghoreca (blurring) in combinatie met zwak alcoholische dranken is toe-

gestaan in straten in het centrum van Rijssen en Holten waar conform structuurvisies 
daghoreca is toegestaan. 

• Voor terrassen (in winkelstraten) zijn beperkte mogelijkheden. Terrassen buiten de ho-
recaconcentratiegebieden mogen, net als uitstallingen tot maximaal 1,50 meter uit de 
gevel worden geplaatst. In het Omgevingsplan wordt hiertoe ter zijner tijd afgebakende 
stroken voor opgenomen.

• Voor het schenken van alcohol gelden (best ingrijpende) regels uit de Drank- en Hore-
cawet, ten aanzien van bijvoorbeeld afgescheiden ruimtes.

Afbeelding 9; mengvormen van horeca
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3.2.2	 Horeca	bij	tankstations
Bij diverse tankstations binnen de gemeente zijn horecavoorzieningen aanwezig. Gelet op de 
omvang van de ontwikkelingen van horeca-activiteiten bij tankstations kan worden geconclu-
deerd dat wordt voldaan aan een bepaalde behoefte en kan worden gesproken van een landelij-
ke trendmatige ontwikkeling. Het betreft een situatie die met name in de afgelopen 10-20 jaar  is 
ontstaan. Er zijn tankstations puur gericht op de verkoop van motorbrandstoffen. Deze tanksta-
tions zijn over het algemeen onbemand en beschikken ook niet over een tankshop. Daarnaast 
zijn er tankstations met shops. Deze categorie is in aantal veel groter dan de onbemande 
tankstations. Bij de meeste bemande tankstations kan als de tankshop is gesloten wel worden 
getankt. Bij de meeste shops worden warme en koude snacks en belegde broodjes verkocht. 
Bij sommige tankshops kunnen bestellingen worden geplaatst die ook kunnen worden bezorgd. 
Ten slotte zijn er twee tankshops waar ter plaatse ook etenswaren kunnen worden genuttigd. 
Eén van deze tankshops heeft een uitgebreide keuken waar eenvoudige maaltijden worden 
bereid voor afhalen en bezorgen.
Wanneer de verkoopactiviteiten van de tankshops binnen de gemeente worden beschouwd in 
relatie tot de jurisprudentie op dit gebied, kan worden geconstateerd dat er meerdere shops 
zijn waar gedeelten van de shop zijn ingericht met ruimte voor het nuttigen van etenswaren die 
geheel of ten dele in een binnen de shop aanwezige keuken worden bereid. Daarbij is ook van 
belang of aan de verkoop van de horeca gerelateerde producten een zelfstandige betekenis 
moet worden toegekend. Waar precies de grens ligt van wat wel of niet onder horeca wordt 
verstaan, zal per inrichting moeten worden bekeken. In de jurisprudentie staat bijvoorbeeld dat 
het opwarmen van worstenbroodjes en kroketten in een magnetron past binnen de reguliere 
exploitatie van een tankstation met shop. Aan het ter plaatse frituren, bakken en braden met 
afvoeren van bakluchten zijn echter ook eisen vanuit het Activiteitenbesluit.

 

Uit de inspraakreacties op het ontwerpbeleid voor horeca-activiteiten bij tankstations in 2013 
blijkt dat dit niet als een bedreiging worden gezien. De activiteiten zijn ontstaan uit een bepaalde 
behoefte  en gekoppeld aan de ligging van het betreffende tankstation en sluiten aan bij het ont-
wikkelingsbeeld van de fastfoodsector. Vaak is er sprake van een korte en/of snelle tussenstop. 
Mensen die uitgebreid willen lunchen of dineren kiezen voor de echte horeca. Bovendien is de 
verkoop van alcohol bij tankstations niet toegestaan. 

Afbeelding 10; horeca bij tankstations
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Situering
De tankstations bevinden zich voor het merendeel op de bedrijventerreinen en langs grote 
doorgaande wegen. Gelet op de afstand tot de horeca in het centrum en de cafetaria’s in de 
woongebieden, ligt het niet voor de hand dat de klanten van de tankstations naar de cafetaria’s 
in het centrum of de woonwijken zouden zijn gegaan. De klanten bestaan voor een groot deel 
uit werknemers, bezoekers van het bedrijventerrein en klanten van het doorgaande verkeer. 
Slechts een beperkt deel van de tankshops trekt klanten uit de woonomgeving. 
De afgelopen 20-25 jaar is er veel veranderd in de verkoop van motorbrandstoffen. Met name 
in de jaren negentig van de twintigste eeuw zijn veel tankstations gesaneerd en/of verplaatst. 
Verder is de verkoop van LPG aan banden gelegd waardoor ook daar veel bedrijven zijn ge-
stopt. De verkooppunten voor motorbrandstoffen die nog over zijn hebben een keuze gemaakt 
in onbemand met betaalzuil of een bemande tankshop (in de meest gevallen gecombineerd met 
een betaalzuil bij de pomp). Behalve enkele uitbreidingen en/of verbouwwerkzaamheden is er 
in de markt van de verkoop motorbrandstoffen de afgelopen geen nieuwvestiging geweest. Dat 
duidt erop dat er voldoende aanbod is en dat deze markt is verzadigd. Beleid voor nieuwvesti-
ging is niet nodig.

Onderkomen
Ruimtelijk gezien levert het toevoegen van de functie horeca geen problemen op. In de meeste 
gevallen wordt gebruik gemaakt van een bestaande ruimte en is horeca er later bij gekomen. 
Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Om de horeca enigszins aan banden te leggen is een maxi-
male maat van 100 m² een goed vertrekpunt. Over het algemeen is sprake van zelfregulering. 

Openingstijden
In de regel zijn de shops en de horeca tussen 6.00 en 21.00 open. De verkoop van verse en ter 
plaatse bereide etenswaren is meestal beperkt tot 14.00 uur voor de lunch en tot 18.00 uur voor 
diner.  Langs de A1 is sprake van een 24/7-economie. Deze tankstations zijn dan ook perma-
nent bemenst. Naast deze tankstations bevinden zich een AC-restaurant en een McDonalds, 
waarmee in de betreffende tankshops niet de nadruk ligt op horeca.

Uitgangspunten	horeca	bij	tankstations:
Horeca bij tankstations kan worden toegestaan mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:
• de openingstijden zijn overeenkomstig de gestelde eisen in de Winkeltijdenverorde-

ning Rijssen-Holten; 
• Er is een functionele binding; indien de tankshop is gesloten is ook de horecavoorzie-

ning niet toegankelijk;
• de tankshophouder beschikt over een exploitatievergunning;
• De horeca is ruimtelijk een met de tankshop en ondergeschikt, dat wil zeggen dat 

vloeroppervlakte van het horecagedeelte minder dan de helft is van de tankshop;
• de oppervlakte van de horeca-inrichting bedraagt maximaal 100m²
• het verstrekken van alcohol bij een tankstation is verboden bij wet

24



g e e e em n t

eR ijssen-Ho lt n
RUIMTELIJKE HORECAVISIE RIJSSEN -HOLTEN 
2021

RUIMTELIJKE HORECAVISIE RIJSSEN -HOLTEN 
2021

3.2.3	 Gebruik	horecafaciliteiten	van	commerciële	en	para-commerciële	ondernemingen		
	 door	derden	

Drink- een eetfaciliteiten van commerciële en para-commerciële ondernemingen worden soms 
door derden gebruikt. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) staat oneerlijke concur-
rentie bovenaan de horeca-agenda. Het gaat daarbij om horeca-activiteiten die plaatsvinden 
in para-commerciële instellingen. KHN heeft daartoe bij de staatssecretaris van Economische 
Zaken om een landelijk pakket aan maatregelen gepleit.  Para-commerciële ondernemingen 
betreffen sportclubs, postduivenverenigingen, speeltuinverenigingen, motorclubs, kerkbesturen 
en scoutingclubs met een verenigingsgebouw. In bestemmingsplannen is binnen de bestem-
ming ‘Maatschappelijke doeleinden’ ondergeschikte horeca ten dienste van deze voorzieningen 
toegestaan. Met name sportkantines en verenigingsgebouwen worden wel eens bezocht of 
gebruikt voor het houden van feestjes door derden. 
 

Het verstrekken van alcoholische 
consumpties door para-commerciële 
rechtspersonen wordt geregeld in de 
Drank en horecaverordening Rijs-
sen-Holten 2013. Daarin is bepaald 
op welke dagen en tijdstippen een 
para-commercieel rechtspersoon 
alcoholhoudende drank kan ver-
strekken. Ook is bepaald dat een 
para-commercieel rechtspersoon 
maximaal 6 bijeenkomsten per jaar 
van persoonlijke aard kan organise-
ren, waarvan melding moet worden 
gemaakt. In het verleden is een lijst 

opgesteld van para-commerciële rechtspersonen die meer bijeenkomsten per jaar mogen orga-
niseren, het gaat om ongeveer 8 inrichtingen. 

Bij commerciële ondernemingen gaat het om vakantieparken en campings die faciliteiten voor het 
verstrekken van etenswaren en dranken hebben of zaalaccommodatie voor feesten en bijeenkomsten. 
In de meeste gevallen zijn de horecavoorzieningen geopend gedurende de zomerperiode en/of het 
hele jaar voor besloten evenementen. Een enkele horecavoorziening is het gehele jaar geopend. 
De horeca bij recreatiebedrijven is in beginsel ontstaan ten dienste van het recreatiebedrijf. 
Naast de hoofdfunctie voor het recreatiebedrijf heeft de ondergeschikte horecavoorziening een 
belangrijke rol in het totale horeca-aanbod in met name het buitengebied. Dit type horeca maakt 
in het recreatieseizoen overuren, buiten het seizoen is het rustiger. De recreanten vragen om 
steeds meer kwaliteit in het horeca-aanbod en ook de recreatiebedrijven moeten daar in mee. 
Dat vraagt meer investeringen en beter personeel. De kosten die hieruit voortvloeien moeten ook 
kunnen worden terugverdiend. Het is van belang dat het seizoen voor horecaondernemingen 
wordt verlengd, ook wel seizoenspreiding genoemd. In verband daarmee is personeel nodig dat 
het hele jaar door in dienst is, ook op de momenten dat er minder verblijfstoeristen zijn. 

Bij maatschappelijke (zorg) instellingen worden ook maaltijden aangeboden voor veelal ouderen 
(hulpbehoevenden) uit de wijk. Dit wordt gezien als ondergeschikte horeca ten dienste van deze 
voorzieningen en is toegestaan.

Uitgangspunten	horecafaciliteiten	van	commerciële	en	para-commerciële	ondernemin-
gen	door	derden:
• Het gebruik van horecafaciliteiten van para-commerciële ondernemingen door derden 

is geregeld via de drank- en horecaverordening. Verder ruimtelijk beleid is niet nodig.
• Het gebruik van horecafaciliteiten bij commerciële ondernemingen door derden toe 

te staan onder de voorwaarde dat de horecafaciliteit ‘in hoofdzaak ten dienste van de 
hoofdbestemming’ staat. 

Afbeelding 11; horeca bij sortkantine

8 ‘Paracommercie’, op website Koninklijke Horeca Nederland, https://www.khn.nl/website/kennispaginas/paracommercie
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3.2.4		 Het	verstrekken	van	alcoholhoudende	drank	voor	gebruik	ter	plaatse

De (landelijke) overheid wil alcoholmisbruik onder jongeren (en volwassenen) terugdringen 
d.m.v. een alcoholmatigingsbeleid. Met het alcoholmatigingsbeleid wil de overheid het volgende 
bereiken:
• matiging van het alcoholgebruik in het algemeen (als het gemiddelde alcoholgebruik per 

hoofd van de bevolking stijgt, dus als we in Nederland meer gaan drinken, zal ook het aantal 
mensen dat problemen krijgt met of door alcohol toenemen).

• het voorkomen van alcoholmisbruik in specifieke risicovolle situaties (in het verkeer, op het 
werk etc.) en bij kwetsbare groepen (zoals kinderen).

De middelen die worden ingezet om deze doelen te bereiken zijn: voorlichting, hulpverlening, 
wetgeving, zelfregulering en onderzoek. Het belangrijkste argument voor onze inspanningen is 
dat nu de schade die alcohol veroorzaakt veel te groot is. 

Daarnaast biedt de nieuwe Omgevingswet gemeenten de kans om via het spoor van de fysieke 
leefomgeving in te spelen op het onderwerp ‘gezondheid’ als belangrijk doel van de wet. In de 
Omgevingswet staan de maatschappelijke doelen van de wet, waaronder een gezonde fysieke 
leefomgeving. Een gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot gezond 
gedrag en biedt bescherming tegen negatieve omgevingsinvloeden. Gemeenten worden ge-
vraagd om te komen tot een evenwichtige toedeling van functies (in het omgevingsplan) en in 
ieder geval rekening te houden met het belang van het beschermen van de gezondheid. 

Het al dan niet schenken van alcohol werd tot nu toe niet geregeld via het ruimtelijk spoor maar 
via de Drank- en Horecawet. Dat kan binnenkort ook via het ruimtelijk spoor. Effecten van het 
gebruik van alcohol zijn overschatting, vermindering van reactiesnelheid en coördinatie. In ge-
bieden waar wordt gewerkt en waar deel wordt genomen aan het verkeer (met name bij separa-
te exploitatie horeca bij tankstations) liggen hier in het bijzonder risico’s. Bij nieuwe toestemmin-
gen voor horeca op bedrijventerreinen is het vanuit die gedacht goed het schenken van alcohol 
niet toe te staan. Hiermee wordt enerzijds ruimte gegeven voor nieuwe ontwikkelingen, maar 
wel met het oog op een gezonde fysieke leefomgeving.  

Voor een aantal plaatsen is het verstrekken van alcohol volgens artikel 22 van de Drank- en 
Horecawet al verboden, namelijk op:
a. op plaatsen waar brandstof voor middelen van vervoer aan particulieren wordt verstrekt en in 

winkels die aan een benzinestation zijn verbonden;
b. in winkels die verbonden zijn aan een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend 

gelegen langs een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als autoweg aangeduide weg;
c. in ruimten gelegen langs een krachtens de Wegenverkeerswet 1994 als autosnelweg aan-

geduide weg, tenzij het betreft het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter 
plaatse in een horecalokaliteit of op een in de onmiddellijke nabijheid van een horecalokali-
teit gelegen terras, en in die inrichting hoofdzakelijk warme maaltijden voor directe consump-
tie ter plaatse worden verstrekt. 

Uitgangspunten	voor	het	verstrekken	van	alcoholhoudende	drank	voor	gebruik	ter	plaatse:
Het schenken van alcohol in horecagelegenheden is niet toegestaan op bedrijventerrei-
nen en (voormalige) tankstations. 

Afbeelding 12; alcoholmatigingsbeleid jeugd
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4.	 Instrumentarium

De basis voor de ruimtelijke keuzes ten aanzien van horeca vormen de structuurvisies en de 
onderhavige ruimtelijke horecabeleid. Hierin wordt het ruimtelijk kaders voor horeca geschetst. 
De geldende structuurvisies zijn Structuurvisie Kom Holten 2006 (deze wordt momenteel geac-
tualiseerd), de Structuurvisie Rijssen-Holten 2012 en de Structuurvisie Centrum Rijssen 2025. 
De structuurvisies zijn doorvertaald naar de verschillende bestemmingsplannen voor de betref-
fende gebieden. 
Aanvullingen danwel veranderingen die op grond van deze visie worden voorgesteld zullen 
worden geïntegreerd op het moment de bestemmingsplannen aan een herziening toe zijn of 
wanneer een omgevingsplan voor het betreffende gebied wordt opgesteld. Dit betekent dat niet 
alle effecten van keuzes in deze visie direct leiden tot een ander juridisch-planologisch kader.

In huidige bestemmingsplannen wordt horeca als volgt gedefinieerd:
een bedrijf waar hoofdzakelijk dranken en/of etenswaren voor gebruik ter plaatse worden 
verstrekt en/of waarin logies wordt verstrekt, zoals bijvoorbeeld een café, restaurant, hotel, 
pension, en naar de aard en openingstijden daarmee gelijk te stellen bedrijven, een en ander 
al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie met uitzondering van een erotisch getinte 
vermaaksfunctie.
Het gaat bij horeca dus zowel om dranken en/of etenswaren die ter plaatse worden genuttigd 
als om overnachtingen. 

Dranken en/of etenswaren
In de huidige situatie wordt het gebruik van gronden en gebouwen voor horecadoeleinden 
gericht op het verstrekken van dranken en/of etenswaren in de bestemmingsplannen via een 
enkelbestemming ‘Horeca’ of een functieaanduiding ‘horeca’ geregeld. Hierbij is aangegeven 
welke van de vier categorieën voor de betreffende gronden of gebouwen zijn toegestaan. De 
vier categorieën luiden samengevat het volgende in:
• Categorie 1: daghoreca, zonder alcohol.
• Categorie 2: dag- en avondhoreca met alcohol
• Categorie 3: dag-, avond- en nachthoreca met alcohol
• Categorie 4: horeca met zaalaccommodatie.
Onder de nieuwe Omgevingswet vanaf 2021 worden activiteiten centraal gesteld. De verwach-
ting is dat een dergelijke categorie indeling ook in de nieuwe omgevingsplannen wordt opgeno-
men.

Overnachting
Voor overnachtingen ligt er een duidelijk link met de ‘Visie vrijetijdseconomie Rijssen – Holten’ 
uit 2017. Hierin wordt ingegaan op de mogelijkheden voor verblijfsrecreatie binnen de gemeen-
te.  
Een hotel is op enkele plekken binnen de gemeente toegestaan binnen de bestemming horeca 
met een aanduiding ‘specifieke vorm van horeca hotel’.  

Overnachtingsvormen zoals Bed & breakfast worden niet als logies beschouwd in juri-
disch-planologische zin. Deze vormen van overnachting zijn in separaat beleid en bestem-
mingsplannen specifiek beschreven. Als basis is Bed & breakfast binnen de hele gemeente toe-
gestaan binnen een woning. Er worden wel kaders gesteld aan oppervlak, personen en kamers 
en moet passend zijn in de omgeving. In het buitengebied worden meer mogelijkheden voor 
deze functies geboden, dan binnen stedelijk gebied. Voornamelijk in (voormalige) agrarische 
bebouwing. De bestaande mogelijkheden in de bestemmingsplannen blijven het uitgangspunt. 
Daarnaast is er voor de woongebieden beleid voor Bed & breakfast in ontwikkeling. Particuliere 
vakantieverhuur via verhuurplatforms zoals AirBnB en Wimdu is ruimtelijk vergelijkbaar met een 
Bed & breakfast en wordt op dezelfde manier getoetst. 
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