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Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2022 nummer 138 van 
Ralph Peters (D66), Sabrina van den Brink (S&S) en Mariam Al-Saqaff (VVD) van 20 juli 2022 over 
'Een aantrekkelijke stad door het mengen functies'.
De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

Vraag 1
Is het college het met D66, S&S en VVD eens dat functiemenging bij kan dragen aan een beter 
ondernemersklimaat en aantrekkelijkere winkelgebieden?
Antwoord 1
Ja. We zijn hierbij gebonden aan de Alcoholwet (1-7-2021). Het verkopen van alcohol is in strijd met 
de Alcoholwet wanneer dit geen slijterij of levensmiddelenbedrijf/warenhuis met levensmiddelen is. 
Men mag naast het hoofdproduct van alles verkopen, maar alcohol is op grond van de Alcoholwet nog 
steeds verboden, ondanks de lobby voor blurring. Het schenken van alcohol bij verkoop van 
producten is ook verboden in de Alcoholwet. Om de voorzieningenstructuur en beleving van 
winkelgebieden en winkelstraten te versterken, wordt in Utrecht ruimte gegeven aan de mogelijkheden 
voor blurring (mengvormen) met ondersteunende horeca en voor verkoop van producten in horeca 
waar geen alcohol wordt geschonken. 

Vraag 2
Deelt het college de mening dat we ondernemers niet onnodig in de weg moeten zitten met onnodige 
bureaucratie?
Antwoord 2
Ja. 

Vraag 3
Welke ervaring heeft het college met betrekking tot functiemenging/ blurring, zoals genoemd in de 
inleiding, en geeft deze voldoende aanleiding om blurring breder toe te staan in Utrecht?
Antwoord 3
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In Utrecht zijn diverse voorbeelden van blurring, maar dan zonder alcoholhoudende drank, te vinden. 
Denk aan bakkers waar ook iets in de zaak genuttigd kan worden en andersom horeca waar ook 
producten gekocht kunnen worden, zoals Daen’s, The Village, Keek, Anne & Max, Vleck, Atayen en 
Neplenbroek. In het Ontwikkelkader Horeca in Utrecht (OHU) uit 2018 zijn de regels voor 
ondersteunde horeca uitgebreid ten opzichte van het kader uit 2012. Dit om meer ruimte te bieden 
aan de trend van het mengen van functies. Zo mag een winkel in Utrecht 40% van de vloeroppervlak 
gebruiken voor ondergeschikte horeca. En een lunchroom mag 40% van zijn gelegenheid gebruiken 
voor directe verkoop zolang er geen alcohol wordt geschonken en verkocht. 

Vraag 4
Zo nee, Is het college dan bereid om - vooruitlopend op het voornemen uit het landelijke 
regeerakkoord – in Utrecht pilots te organiseren waarin we praktijkervaring kunnen opdoen met het 
toestaan van functiemenging/ ‘blurring’?
Antwoord 4
Door de VNG zijn in verschillende Nederlandse gemeenten pilots met blurring uitgevoerd
(https://vng.nl/publicaties/eindrapport-pilot-mengvormen-drank-en-horecawet). De rechtbank heeft 
aangegeven dat deze pilots in strijd waren met de wet. Het verkopen of schenken van alcohol is 
verboden op basis van landelijke wetgeving en daar kunnen we niet van af wijken. In Utrecht zijn de 
regels binnen de kaders van de alcoholwet met het vaststellen van het Ontwikkelingskader Horeca 
reeds verruimd. Zo mogen horecabedrijven nu ook producten verkopen en is de toegestane 
horecaruimte bij winkels verruimd. Er moet wel sprake blijven van ondergeschikte activiteiten bij de 
hoofdfunctie. Dat betekent maximaal 40% verkoop bij horeca (zonder alcohol) en 40% horeca (zonder 
alcohol) bij detailhandel.  

Vraag 5
Indien het college hiertoe niet bereid is, hoe bereidt het zich dan voor op de landelijke regelgeving en 
ziet zij andere mogelijkheden om praktijkervaring op te doen moet dit soort mengformules?
Antwoord 5
Op dit moment is nog niet bekend of en hoe de landelijke regelgeving zal veranderen, anders dan dat 
het in het regeerakkoord benoemd staat. Het zal een ingewikkelde opgave zijn om economische 
belangen, het volksgezondheidaspect en de handhavingsstrategie samen te brengen in nieuwe 
regels. Zoals aangegeven zijn in Utrecht al diverse vormen van blurring te vinden, maar dan zonder 
alcohol. 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,

de secretaris, de burgemeester,

https://vng.nl/publicaties/eindrapport-pilot-mengvormen-drank-en-horecawet
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Schriftelijke vragen ‘een 
aantrekkelijke stad door het mengen 
functies’
20-07-2022

Vragen:
Een drankje terwijl je bij de kapper zit, een kledingwinkel waar je bijzondere wijnen 
kan kopen of een boekenwinkel waar ’s avonds onder het genot van een hapje of 
een drankje lezingen gegeven kunnen worden. Dit zijn allemaal voorbeelden van 
‘blurring’ waar verschillende functies met elkaar vermengen.

Zo een functiemenging draagt enerzijds bij aan een gezond ondernemersklimaat, 
anderzijds de aantrekkelijkheid van de stad, zo vindt D66, S&S en VVD. Toch is het 
momenteel nog verboden om bij de kapper een biertje te drinken als deze geen 
drank- of horeca vergunning heeft. In het regeerakkoord geeft het kabinet aan dat ze 
voornemens zijn om de zogenoemde mengformules toe te willen gaan staan door het 
reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden. Ook het college geeft aan dat zij het 
belangrijk vindt dat ondernemers in Utrecht zoveel mogelijk ongehinderd iets moeten 
kunnen organiseren zonder onnodige bureaucratie en regels1.

1. Is het college het met D66, S&S en VVD eens dat functiemenging bij kan 
dragen aan een beter ondernemersklimaat en aantrekkelijkere 
winkelgebieden?

2. Deelt het college de mening dat we ondernemers niet onnodig in de weg 
moeten zitten met onnodige bureaucratie?

3. Welke ervaring heeft het college met betrekking tot functiemenging/ blurring, 
zoals genoemd in de inleiding, en geeft deze voldoende aanleiding om 
blurring breder toe te staan in Utrecht?

4. Zo nee, Is het college dan bereid om - vooruitlopend op het voornemen uit het 
landelijke regeerakkoord – in Utrecht pilots te organiseren waarin we 
praktijkervaring kunnen opdoen met het toestaan van functiemenging/ 
‘blurring’? 

5. Indien het college hiertoe niet bereid is, hoe bereidt het zich dan voor op de 
landelijke regelgeving en ziet zij andere mogelijkheden om praktijkervaring op 
te doen moet dit soort mengformules?

Gesteld door:

1 Coalitieakkoord Utrecht 2022-2026
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• Ralph Peters, D66
• Sabrina van den Brink, S&S
• Mariam Al-Saqaff, VVD


