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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.H. Ruigrok van 8 juni 
2015 inzake het beleid op het gebied van mengformules. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Inleiding door vragenstelster. 
 
Amsterdam telt 1516 winkels met een totaal winkelvloeroppervlak van bijna 
240.000 m2.1 De VVD wil dat winkeliers en ondernemers in hun winkelpand zoveel 
mogelijk de ruimte krijgen hun eigen initiatieven te ontplooien. Met een mengformule 
kan een winkelier bijvoorbeeld een deel van zijn winkel voor kleinschalige horeca 
gebruiken. In februari van dit jaar zijn de regels op dit gebied door de burgemeester al 
versoepeld door het afschaffen van de exploitatievergunning voor ondergeschikte 
horeca in mengformules. Wat de VVD betreft is dit een stap in de goede richting. 
 
Door de opkomst van internetwinkels en onderlinge concurrentie wordt winkelen in 
Amsterdam steeds vaker een beleving waarbij winkels meer zijn dan een uitstalling 
van te koop aangeboden goederen. Het is daarom van belang dat een winkelier zijn 
klant net dat beetje meer kan bieden, denk hierbij bijvoorbeeld aan een slager waar je 
ook kunt lunchen met een goed glas wijn. De VVD is dan ook voorstander van 
mengformules, waarbij een deel van de winkel voor kleinschalige horeca bestemd is, 
inclusief het schenken van licht-alcoholische dranken.  
 
Momenteel verschilt het beleid ten aanzien van mengformules per stadsdeel. 
De VVD wil dat er uniformiteit komt ten aanzien van het beleid voor mengformules in 
heel Amsterdam.  
 
Gezien het vorenstaande heeft vragenstelster op 8 juni 2015, namens de fractie van 
de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en 
wethouders gericht: 
 
1. Welk beleid bestaat er op dit moment per stadsdeel op het gebied van 

mengformules?  
 
Antwoord: 
Per stadsdeel zijn er verschillende regels of beleid voor mengformules. Dit beleid 
is soms vervat in bestemmingsplannen. In andere gevallen is het mengformule-
beleid opgenomen in een beleidsnota die verwijst naar de bestemmingsplannen. 
Maar sommige bestemmingsplannen zijn geactualiseerd voordat de beleidsregels 

                                                   
1 Gemeente Amsterdam, Amsterdam in cijfers (Amsterdam 2014) 346. 
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zijn vastgesteld, waardoor ondersteunende horeca (nog) niet is toegestaan. Ook 
kunnen er redenen zijn waarom ondergeschikte horeca niet mogelijk gemaakt 
wordt in een te actualiseren bestemmingsplan. Per stadsdeel gelden er 
bovendien andere eisen aan bijvoorbeeld vierkante meters en zichtbaarheid. 
 

2. Is het college, net als de VVD, van mening dat het onwenselijk is dat er 
verschillend beleid op het gebied van mengformules bestaat in de stadsdelen? 
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: 
Ja, het college is voorstander van eenduidig beleid en simpele regels die 
eenvoudig toepasbaar zijn. Maar er moet wel ruimte zijn voor maatwerk en een 
gebiedsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld, het Osdorpplein is anders dan de Wallen. 
En vraagt om een eigen benadering binnen een stedelijk 
kader.  
 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om een geüniformeerd beleid op het gebied 
van mengformules in te voeren in heel Amsterdam? Aan welke voorwaarden en 
voorschriften zou een dergelijk beleid moeten voldoen? 

 
Antwoord: 
Het college is een voorstander van een stedelijk kader voor mengformules, 
waarin ruimte is voor gebiedsgerichte afwegingen en onderzoekt momenteel wat 
de reikwijdte daarvan moet zijn. Het nieuwe stedelijk kader voor mengformules 
moet in ieder geval rekening houden met recente ontwikkelingen, gebiedsgerichte 
impact, meer vertrouwen in burger en ondernemer en uit gaan van het principe 
‘high trust, high penalty’. In dit verband is vanaf begin dit jaar de 
exploitatievergunningplicht voor ondergeschikte horeca in winkels afgeschaft.  
 

4. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de leden Ruigrok en Saadi van 
24 december 2014 zegt het college de uitkomst van een door de 
bestuurscommissie Centrum gehouden expertmeeting over het combineren van 
horeca en detailhandel te betrekken bij verdere beleidsontwikkeling.2 Hoe heeft 
het college de uitkomsten van deze expertmeeting gebruikt? Welke 
ontwikkelingen in het beleid aangaande mengformules vallen er in de nabije 
toekomst te verwachten?  
 
Antwoord: 
De door de bestuurscommissie van Centrum georganiseerde expertmeeting heeft 
veel nuttige inzichten opgeleverd, over wat mogelijk is en ook over wat op dit 
moment nog niet mogelijk is voor mengformules. Naar aanleiding van deze 
discussie onderzoekt het college samen met Centrum de mogelijkheden voor een 
experiment met ruimere mogelijkheden voor mengformules. Daarbij wordt vooral 
gekeken  wat het effect van deze ruimere mogelijkheden is op de functiemenging 
in de straat, het aantrekken van nieuwe ondernemers en het woon- en 
leefklimaat. 
 

                                                   
2 http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=230007/mevrouw_Saadi__PvdA__en_mevrouw_Ruigrok__VVD__i
nzake_Hutspot.pdf (Gemeenteblad 2015, afd. 1, nr. 34). 
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5. Is het college op de hoogte van het onderzoek naar een mogelijke pilot, 
geïnitieerd door de VNG en de gemeente Rotterdam, om te bekijken of er 
mogelijkheden bestaan binnen de huidige Drank- en Horecawet om licht-
alcoholische drank te schenken in een mengformule? Zo ja, mocht dit onderzoek 
een positieve uitkomst hebben en een pilot tot de mogelijkheden behoren, is het 
college dan bereid hieraan deel te nemen? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord: 
Ja, het college is op de hoogte van de plannen van de VNG voor een mogelijke 
pilot. Amsterdam denkt actief mee over de opzet van een mogelijke pilot en de 
mogelijkheden de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
  
 


