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1. Inleiding
1 .1 . Inleidinn en aanleidinn
Horeca heeft (voornamelijk) zowel een sociale als een economische functie. Goede horeca kan een
positief effect hebben op het verblijfsklimaat voor inwoners en recreanten. Anderzîjds kan horeca
bijdragen aan een Iangere verblijfsduur van bezoekers van winkelgebieden, maar ook aan een stuk
werkgelegenheid.
Wat onder goede horeca moet worden verstaan is in ruimtelijk opzicht echter afhankelijk van de
eigenschappen van een bepaald gebied. Het horecabeleid dient dan ook op gebiedsgerichte manier te
worden geformuleerd. Daarvoor wordt binnen de gemeente per gebied bekeken wat de
eigenschappen van een gebied zijn, of en hoe het horeca-aanbod bijdraagt aan het woon-, Ieef- en
verblijfsklimaat in dat gebied en op welke manieren daar op kan worden gestuurd. Daarbij wordt zoals
genoemd in paragraaf 5.2 van de nota Horecabeleid 2012 - 2016 onderscheid gemaakt tussen de
beleidsdoelstellingen ltbeperkt) ontwikkelen', Sconsolideren' en dverminderen'.
Voorop staat dat het starten van een horecaonderneming een particulier initiatief is dat mede wordt
bepaald door de vraag van de consument en de visie van de betreffende ondernemer. Het is de taak
vai de gemeente om de cdndities te bcheppen waarin de horeca zich, op een veéantwoorde manier,
kàn öhtWiktelèh.
Ter onderbouwing van de ruimtelijke visie dient allereerst de horecastructuur van de gemeente
Hardinxveld-Giessendam in beeld te worden gebracht. Aan de hand daarvan kan dan in de nota
horecabeleid per gebied een afweging worden gemaakt met betrekking tot de vestiging van de
horeca.
1 .2. Leeswiizer
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de horecastructuur, waarbij wordt afgesloten met een conclusie ten
aanzien van het horeca-aanbod in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
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2. Onderzoek horecastructuur
2.1 . Inleidinn
Om tot de juiste conclusies te komen ten aanzien van de aanvaardbaarheid van horeca-activiteiten
in de gemeente, is het gewenst in beeld te brengen welke horecastructuur er is in Hardinxveld-
Giessendam. Paragraaf 2.2 gaat in op de huidige horecastructuur. In paragraaf 2.3 is een vergelijking
gemaakt van het aanbod in de gemeente Hardinxveld-Giessendam met Iandelijke gemiddelden.
2.2. Huidine horecastructuur
De huidige horecastructuur is in tabel 2.1 inzichtelijk gemaakt door middel van aantallen
horecagelegenheden in Hardinxveld-Giessendam. Daarbij is uitsluitend ingegaan op de
drankensector, de fastfoodsector (snackbars) en de restaurantsector. Het dorphuis is daarin
meegenomen, omdat deze eveneens horeca-activiteiten ontplooien binnen voornoemde sectoren.
Ook horeca bij een sportaccommodatie of een zalencentrum valt onder de drankensector, zij het dat
het wel van belang is of de inrichting commercieel of paracommercieel wordt geëxploiteerd.
Het verkrijgen van een totaaloverzicht is ook wenselijk met het oog op beleid dat gemeenten op grond
van de nieuwe Drank- en Horecawet verplicht mbeten gaan voeren ten aanzien v'an paracommerciële
instellingen. Vandaar dat ook kantines van verenigingen zijn meegenomen in het totaaloverzicht. De
overige horecasectoren (hotelsector, partycateringsector en bedrijfsrestaurants) vallen buiten het
onderzoek.
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de horecagelegenheden in Hardinxveld-Giessendam.
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de soorten horeca welke onderdeel uitmaken van het onderzoek.
Tabel 2.1 Overzicht horeca-aanbod gemeente Hardinxveld-Giessendam
sector huidig aanbod in Hardinxveld-Giessendam
bedrijven in drankensector commercieel 12
bedri'ven in drankensector aracommercieel 16
bedrijven in fastfoodsector 9
bedri'ven in restaurantsector 6
totaal e'l'nventariseerd 43
Tabel 2.2 Verschijningsvormen horeca in dranken- en restaurantsector
drankensector fastfoodsector testaurantsector
café/bar i'ssalon bistro
discotheek snackbar restaurant
coffeesho fasfoodrestaurant café-restaurant
kiosk shoarmazaak wegrestaurant
horeca bi' recreatiebedri'f Iunchroom restaurants, Nederlands/F-rans
horeca bi' s ortaccommodatie crêperie restaurants, Zuid-Europees
strandbedri'f restauratie restaûrants, Chinees-lndisch
ontmoetingscentrum spijsverstrekker n.e.g . restaurants, overig Aziatisch
zalen-/part centrùm ' restaurants, overi buitenlands
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Verspreid over Boven-Hardinxveld en Neder-Hardinxveld-Giessendam zijn in totaal 43 horeca-
inrichtingen gevestigd in de dranken-, fastfood en restaurantsector. Het betreft zowel commerciële als
paracommerciële inichtingen. In tabel 2.3 is de verdeling inzichtelijk gemaakt.
Tabel 2.3 Horeca-aanbod per kern in de emeente Hardinxveld-Giessendam
Gebied inwoners aantal Commercieel Paracommercieel
horeca ele enhedene
Neder- 13.050 35 21 14
Hardinxveld-
Giessendam
Boven- 4.500 9 5 4
Hardinxveld
* Uitsluitend dranken-, fastfood- en restaurantsector.
Conclusie
De meeste horecagelegenheden bevinden zich in Neder-Hardinxveld-Giessendam. Afgezet tegen het
aantal inwoners is dit ook verklaarbaar. Kijkend naar de verdeling over beide gebieden, valt - gedeëld
op het inwonertal --op dat-het horeca-aanbod in-Boven-Hardinxveld iets-achter-blijft ten opzichte van -
Neder-Hardinxveld-Giessendam.
2.3. Aanbodanalvse horeca
De in paragraaf 2.2 genoemde aantallen horecagelegenheden geven op zichzelf geen inzicht in de
(ruimtelijke) aanvaardbaarheid van horeca. Van belang is niet alleen het kwantitatieve maar ook het
kwalitatieve inzicht in de verhouding tussen vraag en aanbod. Daarom is het horeca-aanbod in de
gemeente Hardinxveld-Giessendam vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hierbij is gebruik
gemaakt van de gegevens van het Bedrijfschap Horeca en Catering (tabel 2.4). Hierbij wordt
opgemerkt dat het Bedrijfschap uitgaat van het aantal geregistreerde commerciële horecabedrijven en
paracommerciële inrichtingen niet meeneemt in de vergelijking. Bovendien zijn de cijfers van het
Bedrijfschap minder nauwkeurig dan een eigen inventarisatie. Vandaar dat in de vergelijking ook een
kolcm is opg/nomen, waarin het aantal commerciële horeca-inrichtingen per 10.000 inwoners is
vermeld op basis van de eigen inventarisatie.
Tabel 2.4 Vergelijking horeca-aanbod per 10.000 inwoners gemeente Hardinxveld-Giessendam
den met Iandelijk gemiddelde*
sector gemiddeld aanbod per 10.000 Aanbod per 10.000
aanbod per inwoners in Hardinxveld- inwoners in Hardinxveld-
10.000 Giessendam (Bedrijfschap) Giessendam (eigen
inwoners in inventarisatie)
Nederland
bedrijven in 1 0,6 4,6 6,8
drankensector
bedrijven in 6,1 2,3 5,1
fastfoodsector
bedrijven in 6,6 2,3 3,4
restaurantsector
* Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering, 2010.
(
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Het horeca-aanbod per 10.000 inwoners in de gemeente Hardinxveld-Giessendam bevindt Zich
Volgens bovengenoemde cijfers ruim onder het Iandelijk gemiddelde. De vergelijking met het Iandelijk
gemiddelde is echter te ''breed'' om daar conclusies aan te verbinden, daarom is hierna een
Vergelijking gemaakt met het aanbod in gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal.
Gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners
De gemeente Hardinxveld-Giessendam telt per 1 januari 2010 17.550 inwoners. Voor de vergelijking
van het horeca-aanbod met het gemiddelde zijn daarom gemeenten geselecteerd met een inwonertal
tussen 10.000 en 20.000 inwoners; weergegeven in tabel 2.5.
Uit de tabel Valt af te Ieiden dat het horeca-aanbod per 10.000 inwoners in de gemeente Hardinxveld-
Giessendam Wat betreft de bedrijven in de drankensector en de restaurantsector achterblijft bij het
gemiddeld aanbod in gemeenten met 10.000 tot 20.000 inwoners. Dit zowel qua geregistreerde
bedrijven als Op basis Van de eigen inventarisatie. Het aantal bedrijven in de fastfoodsector dat uit de
eigen inventarisatie is gebleken, komt overeen met het gemiddelde aanbod.
Tabel 2.5 Horeca-aanbod per 10.000 inwoners in gemeenten tot 25.000 inwoners en in
Hardinxveld-Giessendgm
sector gemiddeld aanbod aanbod per 10.000 Aanbod per 10.000
per inwoners in Hardinxveld- inwoners in
10.000 inwoners in Giessendam Hardinxveld-
gemeenten tot Giessendam (eigen
25-000 inwonerse inventarisatie)
bedrijven in 1 1 ,7 4,6 6,8
drankensector
bedrijven in 5,0 2,3 5,1
fastfoodsector
bedrijven in 6,5 2,3 3,4
restaurantsector
* Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering, 2010.
In deze Vergelijking komt een groot aantal gemeenten voor met een belangrijke toeristische functie,
Zoals Texel, Zandvoort, Valkenburg aan de Geul, Veere en dergelijke. Onder invloed van het toerisme
is het horeca-aanbod in deze gemeenten hoog, hetgeen het gemiddelde be'l'nvloedt. Daarnaast is er
een aantal gemeenten, waarvan de grootste bevolkingsconcentratie zich zeer in de nabijheid van een
plaats met een Veel groter inwonertal bevindt, zoals Diemen, Capelle aan de Ilssel, Leiderdorp,
Nieuwegein. Deze ligging heeft juist een negatief effect op het gemiddeld horeca-aanbod.
Om vertekening door het verschillend karakter van gemeenten te voorkomen, is een
benchmarkanalyse uitgevoerd van het horeca-aanbod in gemeenten die qua aard en omvang
vergelijkbaar zijn met de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
Benchmarkanalyse
In de benchmarkanalyse zijn 45 gemeenten geselecteerd die vergelijkbaar zijn met Hardinxveld-
Giessendam. De Seledie is gebaseerd Op de Volgende criteria:
het inwonertal van de gemeente bevindt zich tussen 10.000 en 22.000 inwoners (gemeente
Hardinxveld-Giessendam telt 17.550 inwoners per 01-01-2010),.
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- de gemeente heeft geen kernen met een sterke toeristische functie, dit is nagegaan door
gemeenten met een zeer hoog horeca-aanbod (> 2,5 maal het gemiddelde) uit te sluiten van
de benchmark.
In bijlage 2 van de toelichting is een overzicht opgenomen van de geselecteerde gemeenten (de
benchmark) met daarbij het huidig aantal vestigingen in de dranken-, fastfood- en restaurantsector.
Tabel 2.6 geeft het gemiddeld horeca-aanbod weer van de gemeenten uit de benchmarkanalyse.
Tabel 2.6 Horeca-aanbod per 10.000 voor gemeenten in de benchmark
sector gemiddeld aanbod per 10.000 inwoners in
benchmark *
bedrijven in drankensector 12,8
bedri'ven in fastfoodsector 4,1
bedrijven in restaurantsector 4,9
% Bron: Bedrijfschap Horeca en Catering, 2010,
Bij vergelijking van tabel 2.5 en tabel 2.6 valt op dat - uitgaande van de cijfers van het Bedrijfschap
Horeca - het aanbod per 10.000 inwoners in Hardinxveld-Giessendam in alle sectoren Iager is in
gemeenten in de benchmark. Kijkend naar de cijfers uit de eigen inventarisatie is het aanbod in de
drankensector en de restaurantsector Iager en het aanbod in de fastfoodsector iets hoger.
Om inzicht te krijgen in de horecastructuur van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, is in het
voorgaande nagegaan wat het gemiddeld horeca-aanbod per 10.000 inwoners is in gemeenten die
vergelijkbaar zijn met de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Door het huidig horeca-aanbod ten
aanzien van de commerciële horecabedrijven met het gemiddelde te vergelijken, wordt duidelijk in
hoeverre de omvang en samenstelling van het aanbod afwijkt van het gemiddelde in vergelijkbare
gemeenten.
Tabel 2.7 Horeca-aanbod Hardinxveld-Giessendam afgezet tegen gemiddelde van benchmark
sector gemiddeld Verwacht aanbod huidig aanbod verschil
aanbod per Hardinxveld- in Hardinxveld-
10.000 Giessendam o.b.v Giessendam
inwoners in 17.550 inwoners (eigen
benchmark inventarisatie)
bedrijven in 12,8 22,4 12 1 0,4
drankensector
bedrijven in 4,1 7,$ 9 + 1 ,9
fasïoodsector
bedrijven in 4,9 8,5 6 2,5
restaurantsector
Totaal 38 27
In' tabel 2.7 is het huidig horeca-apnbod in de gemeente Hardinxveld-Giessendam vergeleken met het
verwachte aanbod op basis van het gemiddelde per 10.000 inwoners van de benchmark. Uit de
vergelijking komt naar voren dat het totaal aantal commerciële horecagelegenheden in de gemeente
Hardinxveld-Giessendam Iager ligt dan het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten. Er zijn met
name minder vestigingen in de drankensector.
j
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2.4 Conclusie
Wanneer het horeca-aanbod in de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt vergeleken met het
gemiddeld aanbod in gemeeqten die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn, dan valt op dat met name
het aantal vestigingen in de drankensector in Hardinxveld-Giessendam lager is dan het gemiddelde.
De conclusie is dan ook dat een hoger aantal vestigingen in de drankensector in de gemeente niet zal
leiden tot een verstoring van de structuur. Een toename van het aantal horecavestigingen zal Ieiden
tot een situatie die te omschrijven is als ''markt in evenwicht''.
Een andere conclusie is dat de meeste horecagelegenheden zich in Neder-Hardinxveld-Giessendam
bevinden. Afgezet tegen het aantal inwoners is dit ook verklaarbaar. Rekening houdend met een
verdeling over het inwonertal valt op dat het horeca-aanbod in Boven-Hardinxveld iets achter blijft ten
opzichte van Neder-Hardinxveld-Giessendam.
-7-
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Bijlage 1 Horeca gelegenheden in de gemeente Hardinxveld-Giessendam (incl. overzichtskaart)
( '
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Bijlage 2. Overzicht gemeenten uit de benchmarkanalyse
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Page 1 of 1
Aanbod naar (deellsector Ibedrijven) 2010
enkele Gemeenten
jnwonertal gemeente Bodrijven in drankensector per 10,000 Bedrllven in fastsewicesector per Bedrij!
inwoners 10.000 inwoners
Gemeente Bernisse ja 4 2 4
Gemeente Bloemendaal ja (5 te
Gemeente Boarnsterhlm $ 2 9 :$ 6
Gemeente Brielle ja 7 4 4
Gemeente De Marne 23 7 ja 4
,G e m e e n t e E e m s m o n d 1 4 5 5
Gemeente Gaasterlân-sleat 23 3 5 ô
Gemeente Giessenlanden j $ 1 4. 2
Gemeente Grootegast 13 2 2 5
,G e m e e n t e H a a r e n j 1 4 4
Gemeente Hardlnxveld-Giessendam 4. 6 2
, ,3
Gemeente Harenkars el ja j 3 j
Gemeente het Hildt (; 4 a 7
Gemeente Kollumerland c.a. 14 6 () ô
. '
Gemeente Korendi k lo j 2 8
Gemeente Landerd j () 7 | 7
Gemeente Lin ewaal ja 1 ($ 4
,Gemeente Littenseradiel 1 1 o 9
Gemeente Lo ik ô s 1 4
Gemeente Lo ersum 15 a j ()
Gemeente Maasdonk ja 3 6 2
$ I
Gemeente Margraten 23 j 5 2
1 I
Gemeente Marum 9 6 j g
,semeente Menaldumaueel lj 6 o
Gemeente Mente-olde zo 4 a 2
Gemeente Mill en Sint Hubed j 7 2 3 6
Gemeente Montfoort 7 4 3 7
Gemeente Nederlek 6 4 :9 5
Gemeente Neerl nen 6 7 4 2
Gemeente Nledor jo 7 2 5
Gemeente Nuth $ (; 7
Gemeente Oos|lakkee lo 6 3 9
I l
Gemeente Ri nwaarden ja s 7 2
te ' '
emeente Roerdalen 18 8 7 5
Gemeente Schlnnen ja a s 9
Gemeente Sim elveld $3 6 () j
Gemeente Sint Anthonis $ 3 5 :$ 4
Gemeente Slochteren ja 3 $ çj
Gemeente Vla twedde is 4. 4 9
Gemeente Westerveld ja 1 (5 2
Gemeente Westvoorne ja 8 a 6
Gemeente Wieringermeer 5 6 5 6
Gemeente Woudrichem 14 6 4 2
Gemeente Wûnsoradiel 16 j 4. 2
Gemeente W mbritseradlel : 9 j 2
Gem.eentegrootteklasse tot 25,000 inw 1 1 7 5
Bron:
bedrijfschap Horeca en Catering
fle:/|:hvHhgnehhorecabeleidhbelachlnarlt horeca.htm
19-1-2012
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Postcode Para-/commarcleel
337.1. AC Commercleel
3371 AC Commercleel
3371 AC Commercleel
3371 AE Commerdeel
3371 BA Eommercleel
3371 BA Comm|rcleel
3371VG Commercleol
337| VJ Commercleel
3371 AL Commercleel
3371 XV Commercleel
3371 XV Commercleel
3371 X? Commercleel
3371 At Commercleel
3371 VG Commercleel
3371 AM Commertleêl
3371 XG Commordûel
3371 S'I' Commkrcieel
3371 âïl Commercleel
3371 JJ Commercleel
3371 P1 Commercseel
3371 PH Commercleel
3371 AX Commerclael
3871 A)( Commarcleel
3373 AN Paracommercteel
3373 AN Paracommercleel
3373 AD Paracœmmercleel
3371 XL Paracommercleel
3371 XL Paëacommercleel
3370 AC Paracommercleel
337: AC Paracommerc|eel
3371 ET Paracnmmercleel
2371 ES Paracommerçleel
3371 IS Paracommercleel
3371 EN Paracommercleel
3371 IIV Cœmmercleel
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