
MOTIE Dag met de Daghoreca? 

De Raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 22 december 2021, 
besprekende het detailhandels- en horecabeleid “Ruimte voor Retail”,

constaterende dat:
 Het aandeel daghoreca is gegroeid en dit past bij de trend dat binnensteden 

verkleuren van koopcentra naar belevingscentra, waar ontmoeting en verblijf meer 
en meer centraal staan;

 Het college stelt dat primaire uitgangspunt is dat de daghoreca de winkelfunctie 
ondersteunt;

 Om te voorkomen dat daghoreca (verder) opschuift richting reguliere horeca, het 
college van mening is dat het onderscheid ertussen scherper moet worden;

 Het college verwacht dat met deze maatregel het voor ondernemers minder 
interessant wordt om restaurantachtige concepten te openen binnen de kaders voor 
daghoreca;

 In het nieuwe landelijke coalitieakkoord het volgende staat geformuleerd: We staan 
mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een 
verantwoorde manier waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik.

overwegende dat:

 De ontwikkeling van de binnenstad als verblijfplaats baat heeft bij regulering die 
innovatie stimuleert;

 Het  verschil  tussen dag-  en reguliere  horeca  steeds  minder  zichtbaar  is  en meer 
regulering en handhaving daarop innovatieve concepten in de weg staat;

 De  definitie  van  ‘kleinere  maaltijden’  en  ‘geringe  eetwaren’  en  het  begrip 
restaurantachtige concepten discutabel en daarmee moeilijk te handhaven is;

 Innovatieve concepten in de (horeca)  markt  voldoende ruimte krijgen,  waarbij  er 
voldoende balans blijft tussen alle belanghebbenden.

verzoekt het college:
 Het onderscheid tussen dag- en reguliere horeca te evalueren;
 De Raad uiterlijk aan het einde van 2022 te informeren of, en zo ja, in hoeverre dit 

onderscheid nog passend is om de doelstellingen van de visie te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66,

Sander Claassen

Mede-indieners:

Student & Stad



Steven Bosch

GroenLinks 

Ceciel Nieuwenhout

100% Groningen

Hans Moerkerk


