




















Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
Postadres  Postbus 8406, 3503 RK Utrecht 
Telefoon 14030  
www.utrecht.nl 
 

Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website www.utrecht.nl/baliebwo 

 
I.  INLEIDING 
 
Op 13 december 2017 is een aanvraag om exploitatievergunning voor een horecabedrijf op het adres 
Amsterdamsestraatweg 144 G (kenmerk HZ_DH-17-40243) ontvangen. De aanvraag ziet op de exploitatie 
van een restaurant met bijbehorend terras op genoemd adres. 
 
De aanvraag heeft van 2 april tot 3 mei 2018 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de publicatie van de 
aanvraag is één zienswijze ontvangen. De zienswijze is ingediend en ondertekend namens zeven 
reclamanten. 
 
De reclamanten kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden en kan derhalve in hun zienswijze 
worden ontvangen.  
 
 
II. TOETSINGSKADER 
 
Exploitatievergunning 
Een aanvraag om exploitatievergunning wordt beoordeeld op basis van de Horecaverordening Utrecht 
2015 (verder: de Horecaverordening) en kan slechts op een beperkt aantal gronden worden geweigerd. Een 
exploitatievergunning dient op grond van de Horecaverordening te worden geweigerd indien de aanvraag 
in strijd is met het bestemmingsplan. Daarnaast dient een aanvraag te worden geweigerd indien het woon- 
en leefklimaat, de openbare orde of veiligheid in de omgeving van het horecabedrijf op ontoelaatbare wijze 
nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.  
 
Een aanvraag om exploitatievergunning voor een bij een horecabedrijf behorend terras dat op de openbare 
weg is gelegen, dient te worden geweigerd, indien dat terras niet voldoet aan het bepaalde in het 
Terrassenreglement.  
 
Als geen van de in de Horecaverordening genoemde weigeringsgronden zich voordoet, dient een aanvraag 
om exploitatievergunning te worden gehonoreerd.   
 
Planologisch kader 
Het perceel Amsterdamsestraatweg 144 G is gelegen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan 
‘Amsterdamsestraatweg’ geldt. Binnen dit bestemmingsplan heeft het pand de bestemming ‘Gemengd-2’. 
 
Het bestemmingsplan staat de vestiging van een horecabedrijf in categorie D1 toe. 
 
 
III. BESPREKING ZIENSWIJZEN 
 
Hieronder volgt eerst een samenvatting van de ingediende zienswijze en daarna een reactie op die 
zienswijze. 
 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  14 mei 2018 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243-2018-313 
 
Het restaurant ligt tussen woonhuizen en enkele winkels. De laatste jaren zijn enkele bedrijven voor 
woonhuizen verruild. Een restaurant met openingstijden tot vier uur ’s nachts past daar niet tussen, omdat 
dat voor geluidsoverlast zorgt in de nacht. Daarmee is enige ervaring, want er heeft eerder een 
horecabedrijf met dergelijke openingstijden op het betreffende adres gezeten. Dat bedrijf was in de 
praktijk een plek waar vooral maaltijden werden afgehaald. Er bleven dan ’s nachts veelal beschonken 
mensen voor de ingang hangen. Het voorstel wordt gedaan om de openingstijden van het bedrijf te 
beperken tot 00.00 uur ’s nachts. Dergelijke openingstijden zijn ook passend voor een restaurant. 
Openingstijden tot 04.00 uur ’s nachts behoren eerder bij een snackbar of cafetaria met een nadruk op 
afhaal- en bezorgmaaltijden. Een dergelijk type bedrijf past niet in deze woonomgeving. 
 
Mijn reactie op de zienswijze 
De vestiging van een restaurant past binnen de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan. 
Bij het opstellen van dit bestemmingsplan is reeds een afweging gemaakt of deze functie planologisch 
passend is in de buurt. Zoals hierboven reeds is aangegeven, kan een aanvraag om exploitatievergunning 
slechts op een beperkt aantal gronden worden geweigerd. Gezien het planologisch kader is het niet 
mogelijk om de aanvraag op grond van artikel 9, lid 1, onder a (strijd met bestemmingsplan of een 
vergelijkbaar plan).  
 
In de gemeente Utrecht gelden voor horecabedrijven in beginsel geen sluitingstijden. De exploitant heeft 
echter besloten om de openingstijden van zijn bedrijf te beperken. De beperking gaat niet zover als door 
reclamanten wordt voorgesteld, maar het gaat om de openingstijden die ook op het nabijgelegen deel van 
de Amsterdamsestraatweg gelden. Dat zijn de volgende openingstijden: van zondag tot donderdag tot 
01.00 uur en vrijdag en zaterdag tot 02.00 uur. Deze openingstijden zullen in de exploitatievergunning 
worden vastgelegd. 
 
Ik begrijp uw zorgen omtrent het woon- en leefklimaat. Ik heb op voorhand echter geen reden om aan te 
nemen dat het aangevraagde horecabedrijf voor ontoelaatbare overlast zal zorgen. Het voorkomen van 
overlast is daarnaast een aangelegenheid voor de exploitant. Hij is verantwoordelijk voor het voorkomen 
van ontoelaatbare nadelige overlast van het horecabedrijf voor de directe woon- en leefomgeving. Nu het 
nieuw te vestigen horecabedrijf is gelegen in een gebied waarin tevens wordt gewoond, ben ik voorts van 
mening dat op de ondernemer een extra verantwoordelijkheid rust om te voorkomen dat de directe 
omgeving -met name in de avonduren en nachtelijke uren, maar ook daarbuiten- wordt geconfronteerd 
met ontoelaatbare (geluids)overlast. Indien de ondernemer hier zelf niet in slaagt, zal ik niet nalaten om 
handhavend op te treden. Ik zal strikt toezien op het horecabedrijf en de eventuele overlast die wordt 
veroorzaakt.  
 
Ik heb daarnaast op voorhand geen reden om aan te nemen, dat het horecabedrijf het woon- en 
leefklimaat op ontoelaatbare wijze nadelig zal gaan beïnvloeden.  
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IV. CONCLUSIE  
 
De vestiging van een restaurant past in de ter plaatse geldende bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit 
plan is reeds een afweging gemaakt of deze functie planologisch passend is in de buurt.  
 
De aanvrager heeft zijn openingstijden beperkt.  
 
Ik heb op voorhand geen reden om aan te nemen, dat het horecabedrijf voor overlast zal zorgen of het 
woon- en leefklimaat op ontoelaatbare wijze nadelig zal gaan beïnvloeden.  
 
Geen van de andere weigeringsgronden uit de Horecaverordening doet zich voor.  
 
Gelet op het voorgaande acht ik een restaurant op het adres Amsterdamsestraatweg 144 G niet 
onaanvaardbaar. Ik heb daarom besloten om de gevraagde exploitatievergunning te verlenen.  
 
 
 
 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Asw 144G - HZ_DH-17-21291
Datum: woensdag 7 februari 2018 14:55:18
Bijlagen: image001.jpg
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Hele lijst zelfs…
 
 
 
Met vriendelijke groet,
 

 
    Gemeente Utrecht
    Vergunningen, Toezicht en Handhaving
    Vergunningen
     
    Postadres Postbus 8406, 3503 RK UTRECHT
    Bezoekadres Stadsplateau 1
    Telefoon 030 
  E-mail @utrecht.nl
  Internet www.utrecht.nl/horecaloket
    Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print
 

Van:  
Verzonden: maandag 10 juli 2017 15:54
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Asw 144G - HZ_DH-17-21291
 
Hoi 
 
Zoals vanmorgen besproken hieronder de eerste bevindingen mbt de aanvraag van 

, dit ten behoeve van de beoordeling van de aanvraag door jullie. Wij starten
dus geen Bibob onderzoek vòòrdat ondernemingsplan en exploitatiebegroting in
samenhang met de reguliere aanvraaggegevens door Vth zijn beoordeeld.
 
Betrokkene exploiteert sinds september 2013 een garagebedrijf onder de handelsnaam
Autobedrijf Benjamin. Dit is ook de onderneming die het horecabedrijf Amigos Grill gaat
voeren, waarvoor de aanvraag is ingediend.
 
Vestigingsadres zou zijn Hudsondreef 39, maar in advertenties wordt gebruik gemaakt
van het adres Morellaan  te Maartensdijk  = privé adres). De dealerpagina op de
website van Autoweek vermeldt het adres Zebradreef 151. Dit is in het Handelsregister
niet te traceren als (voormalig) vestigingsadres. De website www.autobedrijfbenjamin.nl
was vandaag niet bereikbaar. Op de website www.autowereld.nl adverteert het bedrijf
met 3 oudere auto’s, waarvan er twee zijn verkocht. Twee van de auto’s zijn
gefotografeerd direct voor de gevel van de Volvo-dealer die ook aan de Hudsondreef is
gevestigd, maar dan op nr. 54. Kennelijk dient dat bedrijf als decor voor de foto’s.
Omdat de webpagina van het autobedrijf van  niet bereikbaar is, is er geen
informatie verkrijgbaar over de openingstijden van het bedrijf en bedrijfsactiviteiten. Het
is niet duidelijk of er een bedrijfspand wordt gebruikt met onderhouds- en
reparatiefaciliteiten.
 
Er is dus reden tot twijfel of er sprake is van een daadwerkelijke/intensieve





Gesprek  naar aanleiding van aanvraag om horecavergunningen Amsterdamsestraatweg 144 G 

Datum gesprek:  15 februari 2018 van 11.00-12.00 uur 

Horecabedrijf: restaurant Amigos grill op het adres Amsterdamsestraatweg 144 G 

Aanwezigen: de heer  (exploitant) en de heer  (namens de verhuurder, W.A. 
gaming v.o.f.) namens het horecabedrijf. Mevrouw   en de heer   namens de 
gemeente Utrecht. 

 

Verslag van het gesprek 

Mevrouw  geeft uitleg over de reden van het gesprek. Dergelijke gesprekken zijn niet 
ongebruikelijk en vinden vaker plaats. Mevrouw  nodigt de heer  uit om iets over 
zichzelf en zijn plannen te vertellen. 

De heer  geeft aan dat hij kinderen heeft. Hij is werkzaam in zijn eigen 
garagebedrijf. Hij heeft horeca-ervaring opgedaan in het horecabedrijf van zijn schoonvader (de heer 

) in Beverwijk.  Hij is voornemens om zijn garagebedrijf te verkopen. De plannen zijn al 
erg concreet: de vorige eigenaar wil het van hem terugkopen. Er is al overeenstemming over de 
koopprijs. Het bedrijf zal volledig met eigen geld worden gefinancierd. Het is niet nodig om leningen 
af te sluiten. 

Er is eerder al een aanvraag ingediend. Deze is buiten behandeling gelaten. De heer  geeft 
aan dat hij met zijn gezin op vakantie was. Daarnaast was ook zijn boekhouder op vakantie. Daardoor 
was het niet mogelijk om tijdig een aanvulling van de aanvraag te doen.   

 heeft er vervolgens voor gezorgd dat de nieuwe aanvraag enig tijd op zich heeft laten 
wachten.  

Het is de bedoeling om ter plaatse een shoarmazaak te exploiteren. Er zullen voor-, hoofd- en 
nagerechten worden geserveerd. Het pand is volledig klaar om de exploitatie te starten: de 
verbouwing van het pand is afgerond.  

Het is de bedoeling dat het bedrijf tot 04.00 geopend zal zijn. Mevrouw  merkt op dat dit 
ruime openingstijden voor een restaurant zijn. De heer  merkt op dat dat voor de 
Amsterdamsestraatweg gebruikelijke openingstijden zijn.  In de middag komen er gezinnen en ’s 
nachts taxichauffeurs.  het vorige horecabedrijf op deze locatie is ook altijd zo lang open geweest. 

Met de voorgestelde openingstijden zal het bedrijf zal 84 uur per week geopend. Mevrouw  
geeft aan dat dit ruime openingstijden zijn. Een horecabedrijf kan immers niet voor het publiek 
geopend zijn zonder dat er een leidinggevende in het bedrijf aanwezig is. De heer  geeft aan 
dat zijn broer ook als leidinggevende zal optreden. Hij heeft ook horecaervaring en is beschikbaar. 

De heer  geeft aan dat zijn andere broer een shishalounge exploiteert op de Bilderdijkstraat. 
Hij geeft aan zelf absoluut niet een dergelijk bedrijf te willen beginnen.   

De heer  en de heer  hebben elkaar in het pand ontmoet. De  is tijdens de 
verbouwing van het pand gewoon binnengelopen. De heer  heeft veel vertrouwen in de heer 









Nogmaals dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>



Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>

Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 
Verzonden: woensdag 21 februari 2018 8:13
Aan: @hotmail.com'
Onderwerp: FW: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte heer 

Naar aanleiding van ons gesprek ontvang ik graag nog de volgende stukken van u:

-          De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren en de actuele balans van uw garagebedrijf.

De behandeltermijn is opgeschort tot het moment dat u de stukken aanlevert. Ik verzoek u de
stukken binnen twee weken toe te zenden.

Alvast dank. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving



Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>

Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>

Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 9:01
Aan: '
Onderwerp: RE: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte heer 

Dank voor uw bevestiging, dan zie ik u donderdag.

Met vriendelijke groet,



Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>

Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>

Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag



Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:  [mailto: @hotmail.com]
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 23:59
Aan: 
Onderwerp: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte 

Hartelijk dank voor u mail as donderdag is goed ik zie u as donderdag ochtend

Mvg 

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

  



Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Aanvullende vragen ASW 144G
Datum: woensdag 28 maart 2018 2:14:02

Geachte 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zoals afgesproken zou ik u nader berichten.
Ben in 2013 begonnen met de Onderneming Autobedrijf Benjamin.

Omdat ik in September 2013 ben begonnen had ik  nog geen ruimte nodig dit komt mede
door dat ik al me handel in 1x door had kunnen verkopen ivm markt daar stalde ik de
auto's en bij me vaste contacten bij de autodealers. Dat verklaart ook dat ik geen huur had,
De meeste auto's die ik toen kocht gingen van klanten op bestelling zodoende.

In 2014 voelde ik dat er meer auto's gevraagd werden maar de marge' s zijn en waren klein
kon het toen niet alleen aan ivm ophalen en naar de markt brengen de beverwijkse bazar.
Had toen een personeelslid aangenomen.  Voor de cijfers vraag ik u toch om contact op te
nemen met me oude boekhouder dat is bij mij niet goed bekend dat heb ik vanaf dag 1
uitbesteed lever al me documenten in en de boekhouder doet al de aangiftes e.d 

In 2015 Was het zelfde als 2014 dat houd in dat ik nog al me handel doorstoten naar het
buitenland export en qwa personeel was het zelfde eind 2015 had ik een pand op het oog
aan de hudsondreef 39 te utrecht.

Januari 2016 begon ik aan de hudsondreef 39 te utrecht  de huur bedraagt  

Er waren 2 personeel in dienst 

In 2017 Was het zelfde als 2016

En 2018 Zijn er geen personeel meer dit vanwege dat ik alleen op de besluit van de
gemeente wacht Wil stoppen met de autobedrijf i.v.m dat me hart echt na horeca smaakt en
niet meer naar auto's  

Voor de cijfers kunt u het beste met de boekhouder contact opnemen die weten alles de
eerste boekhouder is  juristen praktijk 

Dat was de boekhouder vanaf 2013 tot 1e kwartaal 2015 Daarna ben ik Over gestapt naar
quality administratie 

Tot slot hoop ik dat ik u voldoende heb geïnformeerd mocht u nog wat vragen hebben kunt
u me bellen of mailen .

Mvg 

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.







-      Helaas heb ik alleen de jaarrekening van 2013 en 2014 ontvangen. Graag ontvang ik de
volledige jaarrekening van 2015 en 2016 ook nog. En een balans van 2017.

-      Daarnaast zag ik in 2013 een netto-omzet staan van €  en in 2014 een netto-omzet
van €  Kunt u aangeven hoe het komt dat hier zo’n verschil in zit? En ik zag in 2014
kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen staan op €   Kunt u dit
nader specificeren?

-      Ook zie ik qua huisvestingskosten (huur) een bedrag staan van  en in 2014 een bedrag van
€  dit is een laag huurbedrag. Hoe komt het dat u zo weinig huur betaald voor het pand/uw
garagebedrijf? Wat is momenteel de huur van het pand?

-      Tevens hoor ik graag hoeveel personeel in dienst heeft, want in 2013 zie ik geen
personeelskosten staan en in 2014 wel. Kunt u dit nader toelichten?

-      En graag zou ik de gegevens van uw boekhouder ontvangen die deze documenten heeft
opgesteld zodat ik eventueel ook nog contact met hem kan opnemen voor inhoudelijke vragen.

De termijn is opgeschort tot het moment dat ik alle informatie van u ontvangen heb.

Nogmaals dank voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving



Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>

Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>

Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 
Verzonden: woensdag 21 februari 2018 8:13
Aan: @hotmail.com'
Onderwerp: FW: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte heer 

Naar aanleiding van ons gesprek ontvang ik graag nog de volgende stukken van u:

-          De jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren en de actuele balans van uw garagebedrijf.

De behandeltermijn is opgeschort tot het moment dat u de stukken aanlevert. Ik verzoek u de
stukken binnen twee weken toe te zenden.

Alvast dank. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag van u.

Met vriendelijke groet,



Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1

Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>

Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>



Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van: 
Verzonden: maandag 12 februari 2018 9:01
Aan: '
Onderwerp: RE: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte heer 

Dank voor uw bevestiging, dan zie ik u donderdag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Utrecht

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht

Bezoekadres Stadsplateau 1



Telefoon 030 - 

E-mail @utrecht.nl<mailto: @utrecht.nl>

Internet www.utrecht.nl/www.utrecht.nl<http://www.utrecht.nl/www.utrecht.nl>

Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print

Van:  [mailto: @hotmail.com]
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 23:59
Aan: 
Onderwerp: Bevestiging afspraak as donderdag 11 uur

Geachte 

Hartelijk dank voor u mail as donderdag is goed ik zie u as donderdag ochtend

Mvg 

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.
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Afdeling Vergunningen 
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Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op de website www.utrecht.nl/baliebwo 

 

Amigos grill 
t.a.v. de heer  
Hudsondreef  

  UTRECHT 
 
 

*-DB-HZ_DH-17-40243* 

   
Behandeld door  Datum 14 mei 2018 
Doorkiesnummer 030 -  Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
E-mail @utrecht.nl Onderwerp Besluit aanvraag 

Exploitatievergunning, Drank- en 
Horecawet vergunning en 
Aanwezigheidsvergunning 

Bijlage(n)   

Leges € 1.243,50 Verzonden  
  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp 

vermelden 
  
Geachte heer  
 
Op 15 december 2017 heeft u een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning, drank- en 
horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor een restaurant aan de Amsterdamsestraatweg 144G 
te Utrecht. Uw aanvraag betrof de overname van een horecabedrijf. 
 
Juridisch kader 
Een exploitatievergunning wordt verleend op grond van de Horecaverordening Utrecht 2015 en dient ter 
bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. In artikel 9 van de Horecaverordening 
Utrecht 2015 staan de gronden vermeld waarop een exploitatievergunning moet worden geweigerd.  
 
Een drank- en horecavergunning wordt verleend op grond van de Drank- en Horecawet. In artikel 27 van 
de Drank- en Horecawet staan de gronden vermeld waarop een drank- en horecavergunning moet worden 
geweigerd. 
 
Een aanwezigheidsvergunning wordt verleend op grond van de Wet op de Kansspelen. In artikel 30e van de 
Wet op de Kansspelen staan de gronden vermeld waarop een aanwezigheidsvergunning moet worden 
geweigerd. 
 
Overwegingen 
In het kader van uw aanvraag is advies gevraagd aan de politie, de Justitiële Informatiedienst en 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Op uw aanvraag zijn zienswijzen ingediend. In de bijlage vindt u 
de behandeling van de zienswijzen. Uit uw aanvraag en uit de adviezen blijkt dat geen van de 
weigeringsgronden uit de Horecaverordening Utrecht 2015 en de Drank- en Horecawet zich voordoet. 
Daarom ontvangt u hierbij de exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning. 



Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  14 mei 2018 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
 
In de exploitatievergunning en drank- en horecavergunning zijn voorschriften opgenomen. Ik adviseer u 
deze goed door te lezen. 
 
Milieumelding 
Voor de vestiging van uw horecabedrijf dient u een milieumelding te doen via de website: 
https://www.aimonline.nl. U kunt via deze website ook de voor u geldende milieuregels downloaden. Ik 
wijs u in het bijzonder op de verplichting het water uit de keuken via een vetafscheider te lozen. 
 
Openingstijden horecabedrijf 
U heeft schriftelijk bevestigd akkoord te gaan met inperking van de openingstijden. Het horecabedrijf mag 
uitsluitend geopend zijn van 06:00 tot 01:00 uur op zondag tot en met donderdag. Op vrijdag en zaterdag 
mag het horecabedrijf uitsluitend geopend zijn van 06:00 uur tot 02:00 uur. 
 
Speelautomaten 
In uw horecabedrijf zijn kansspelautomaten opgesteld. Dit is uitsluitend toegestaan in een hoogdrempelig 
horecabedrijf. Op dit moment voldoet u aan de eisen voor een hoogdrempelig horecabedrijf. Ik wil u erop 
wijzen dat het niet is toegestaan om eten te laten afhalen . Dit is een activiteit die uw horecabedrijf 
laagdrempelig maakt. U mag deze activiteit niet combineren met kansspelautomaten. 
 
Shisha 
U ontvangt hierbij een exploitatievergunning voor een restaurant. Een restaurant valt in de horecacategorie 
D1. Ik wijs u erop dat in deze categorie, het niet is toegestaan om shisha te laten roken. Shisha valt onder 
de horecacategorie B. Het pand heeft uitsluitend de horecabestemming D1. 
 
Betaling leges 
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.243,50. Dit 
bedrag heeft u per pin voldaan bij het horecaloket. 
 
Heeft u vragen? 
Voor meer informatie over de inhoud van deze brief kunt u terecht bij mevrouw , 
telefoonnummer: 030 - , e-mailadres: @utrecht.nl. 
 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist ? 
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u een bezwaar maken. U kunt bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. 
Dit vind u op www.utrecht.nl/bezwaar.  U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per 
brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester. Het adres is: Postbus 16200, 
3500 CE Utrecht. 
 
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 









Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  14 mei 2018 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
Exploitatievergunning Horecaverordening Utrecht 2015 
 
Datum: 14 mei 2018 Kenmerk: HZ_DH-17-40243 
 
De burgemeester van de gemeente Utrecht; 
Gelet op de aanvraag van 15 december 2017 
Gelet op artikel 2 van de Horecaverordening Utrecht 2015;  
 
BESLUIT: 
 
vergunning te verlenen voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 1 van de 
Horecaverordening Utrecht 2015, aan: 
 
Natuurlijke persoon/personen: 
Naam Voornamen  Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland 

     
 
De exploitatie betreft een: Restaurant 
 
De vergunning geldt voor het horecabedrijf dat is gevestigd in het perceel: 

Straatnaam + pandnummer: Amsterdamsestraatweg 144G 
Postcode: 3513AM 
Plaatsnaam: Utrecht 
Telefoonnr.:  

 
De vergunning geldt voor de volgende lokaliteit(en) en terrassen: 

Situering in de inrichting: Benaming: Oppervlakte in m2 

Begane grond Restaurant achter 35.7 

Begane grond Restaurant voor 13.3 

 
Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorschriften: 
1. het is de ondernemer(s) en de leidinggevende(n) van het horecabedrijf verboden toe te laten dat 

een handelaar of een voor hem/haar handelend persoon in dit horecabedrijf enig voorwerp 
verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt; 

2. het is verboden om in het horecabedrijf, middelen die voorkomen op de lijst 1 en 2 van de 
Opiumwet, te verhandelen, aanwezig of in voorraad te hebben. Hieronder wordt mede verstaan het 
gebruik van soft- en of harddrugs in het horecabedrijf; 

3. deze vergunning vervalt indien er een wijziging is in de exploitatie van het horecabedrijf, dan wel 
indien het horecabedrijf is overgegaan op een andere ondernemer; 

4. de aanwijzingen van de politie, brandweer, het ambulancepersoneel, de toezichthouder van 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden stipt en terstond opgevolgd;  







Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  14 mei 2018 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
Aanwezigheidsvergunning 
 
Datum: 14 mei 2018       kenmerk: HZ_DH-17-40243 
 
De burgemeester van Utrecht; 
 
gelet op de aanvraag van 15 december 2017 om een vergunning op grond van artikel 30b van de Wet op 
de kansspelen; 
gelet op titel VA paragraaf 2 van de Wet op de kansspelen; 
gelet op artikelen 3,4 en 5 van het Speelautomatenbesluit 2000; 
gelet op artikel 2:22 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht; 
 
BESLUIT: 
vergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten, 
aan: 
 
Natuurlijke persoon/personen: 
Naam Voornamen  Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland 

     
 

Adres: Amsterdamsestraatweg 144G 
Postcode: 3513AM 
Plaats: Utrecht  

 
De vergunning is geldig tot en met 31 mei 2021 
 
Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorschriften en beperkingen: 
 

1. De speelautomaten zijn voorzien van een door de kanspelautoriteit afgegeven merkteken zoals 
bedoeld in artikel 30r van de Wet op de kansspelen; 

2. Terzake de gewonnen spelen vindt geen verrekening plaats tegen geld of goederen anders dan de 
wettelijke uitbetaling door middel van het uitbetaalmechanisme van een kansspelautomaat; 

3. Door de aanwezigheid of gebruik van de speelautomaten of -automaat wordt geen overlast voor 
de omgeving veroorzaakt; 

4. Alle door de politie te geven aanwijzingen wat betreft deze vergunning worden stipt en terstond 
opgevolgd; 

5. Aan ambtenaren van politie en medewerkers van de kanspelautoriteit, belast met controle, wordt 
onmiddellijk toegang tot de inrichting verleend en deze vergunning wordt hen op eerste verzoek 
ter inzage afgegeven; 

6. Er mogen geen activiteiten worden ontwikkeld, gericht op het werven van spelers of het 
bevorderen van speelgedrag; 

7. De kansspelautomaten mogen slechts worden opgesteld in de voldoende afgescheiden 
hoogdrempelige ruimte, welke ruimte vermeld staat op de drank- en horecavergunning; 

















  
  
  
  
 

  
  
   
 
 

 
 
 
    
  

 
 
 
 





  
                 

               
         

                 
      

                
            

                 
           

  
              

   

 

 

 
 

 
 





  

  

 

 

  

         

     

  

     

  

                
                 
                

               
           

                 
     



            
        

    
          

        

                   
              
 

  

              
     

 
           

             
  
    

     
    
 

 
   



 

 
   

 

 

               
       

  
         

    

   

  

 
 

  

                

    

    
 

  
   

    

   
    

   
 



   

               
               

     

  
             

               
              

        

         

                 
      

   
  

    



































Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  31 januari 2019 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
Daarom ontvangt u hierbij de exploitatievergunning en de vergunning op grond van de Drank- en 
Horecawet. 
 
In de exploitatievergunning en vergunning op grond van de Drank- en Horecawet zijn voorschriften 
opgenomen. Ik adviseer u deze goed door te lezen. 
 
Milieumelding 
Voor de vestiging van uw horecabedrijf dient u een milieumelding te doen via de website: 
https://www.aimonline.nl. U kunt via deze website ook de voor u geldende milieuregels downloaden. Ik 
wijs u in het bijzonder op de verplichting het water uit de keuken via een vetafscheider te lozen. 
 
Openingstijden horecabedrijf 
U heeft schriftelijk bevestigd akkoord te gaan met inperking van de openingstijden. Het horecabedrijf mag 
uitsluitend geopend zijn van 06.00 tot 01.00 uur op zondag tot en met donderdag. Op vrijdag en zaterdag 
mag het horecabedrijf uitsluitend geopend zijn van 06.00 uur tot 02.00 uur. 
 
Speelautomaten 
In uw horecabedrijf zijn kansspelautomaten opgesteld. Dit is uitsluitend toegestaan in een hoogdrempelig 
horecabedrijf. Op dit moment voldoet u aan de eisen voor een hoogdrempelig horecabedrijf. Ik wil u erop 
wijzen dat het niet is toegestaan om eten te laten afhalen . Dit is een activiteit die uw horecabedrijf 
laagdrempelig maakt. U mag deze activiteit niet combineren met kansspelautomaten. 
 
Shisha 
U ontvangt hierbij een exploitatievergunning voor een restaurant. Een restaurant valt in de horecacategorie 
D1. Ik wijs u erop dat het in deze categorie niet is toegestaan om shisha te laten roken. Dit is uitsluitend 
toegestaan in de horecacategorie B. In het betreffende pand is uitsluitend de horeca in categorie D1 
toegestaan. Het aanbieden van shisha is bovendien een activiteit die uw horecabedrijf laagdrempelig 
maakt. 
 
Betaling leges 
U bent voor de verrichte werkzaamheden leges verschuldigd. De hoogte van dit bedrag is € 1.243,50. Dit 
bedrag heeft u per pin voldaan bij het horecaloket. 
 
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist ? 
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u een bezwaar maken. U kunt bezwaar digitaal indienen. 
Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. 
Dit vind u op www.utrecht.nl/bezwaar.  U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per 
brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan de burgemeester. Het adres is: Postbus 16200, 
3500 CE Utrecht. 
 
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is 
verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 
 
In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 









Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  31 januari 2019 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
Exploitatievergunning Horecaverordening Utrecht 2018 
 
Datum: 31 januari 2019 Kenmerk: HZ_DH-17-40243 
 
De burgemeester van de gemeente Utrecht; 
Gelet op de aanvraag van 15 december 2017 
Gelet op artikel 2 van de Horecaverordening Utrecht 2018;  
 
BESLUIT: 
 
vergunning te verlenen voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 1 van de 
Horecaverordening Utrecht 2018, aan: 
 
Natuurlijke persoon/personen: 
Naam Voornamen  Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland 

     
 
De exploitatie betreft een: Restaurant 
 
De vergunning geldt voor het horecabedrijf dat is gevestigd in het perceel: 

Straatnaam + pandnummer: Amsterdamsestraatweg 144G 
Postcode: 3513AM 
Plaatsnaam: Utrecht 
Telefoonnr.:  

 
De vergunning geldt voor de volgende lokaliteit(en) en terrassen: 

Situering in de inrichting: Benaming: Oppervlakte in m2 

Begane grond Restaurant 49 

 
Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorschriften: 
1. het is de ondernemer(s) en de leidinggevende(n) van het horecabedrijf verboden toe te laten dat 

een handelaar of een voor hem/haar handelend persoon in dit horecabedrijf enig voorwerp 
verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt; 

2. het is verboden om in het horecabedrijf, middelen die voorkomen op de lijst 1 en 2 van de 
Opiumwet, te verhandelen, aanwezig of in voorraad te hebben. Hieronder wordt mede verstaan het 
gebruik van soft- en of harddrugs in het horecabedrijf; 

3. deze vergunning vervalt indien er een wijziging is in de exploitatie van het horecabedrijf, dan wel 
indien het horecabedrijf is overgegaan op een andere ondernemer; 

4. de aanwijzingen van de politie, brandweer, het ambulancepersoneel, de toezichthouder van 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden stipt en terstond opgevolgd;  







Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
Afdeling Vergunningen 
 
Datum  31 januari 2019 
Ons kenmerk HZ_DH-17-40243 
 
Aanwezigheidsvergunning 
 
Datum: 31 januari 2019    kenmerk: HZ_DH-17-40243 
 
De burgemeester van Utrecht; 
 
gelet op de aanvraag van 15 december 2017 om een vergunning op grond van artikel 30b van de Wet op 
de kansspelen; 
gelet op titel VA paragraaf 2 van de Wet op de kansspelen; 
gelet op artikelen 3 en 4 van het Speelautomatenbesluit 2000; 
gelet op artikel 2:22 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht; 
 
BESLUIT: 
vergunning te verlenen voor het aanwezig hebben van 2 kansspelautomaten, 
aan: 
 
Natuurlijke persoon/personen: 
Naam Voornamen  Geboortedatum Geboorteplaats Geboorteland 

     
 
Adres: Amsterdamsestraatweg 144G 
Postcode: 3513AM 
Plaats: Utrecht  

 
De vergunning is geldig tot en met 31 mei 2021 
 
Aan deze vergunning verbind ik de volgende voorschriften en beperkingen: 
 

1. De speelautomaten zijn voorzien van een door de kansspelautoriteit afgegeven merkteken zoals 
bedoeld in artikel 30r van de Wet op de kansspelen; 

2. Terzake de gewonnen spelen vindt geen verrekening plaats tegen geld of goederen anders dan de 
wettelijke uitbetaling door middel van het uitbetaalmechanisme van een kansspelautomaat; 

3. Door de aanwezigheid of gebruik van de speelautomaten of -automaat wordt geen overlast voor 
de omgeving veroorzaakt; 

4. Alle door de politie te geven aanwijzingen wat betreft deze vergunning worden stipt en terstond 
opgevolgd; 

5. Aan ambtenaren van politie en medewerkers van de kansspelautoriteit, belast met controle, wordt 
onmiddellijk toegang tot de inrichting verleend en deze vergunning wordt hen op eerste verzoek 
ter inzage afgegeven; 

6. Er mogen geen activiteiten worden ontwikkeld, gericht op het werven van spelers of het 
bevorderen van speelgedrag; 

7. De kansspelautomaten mogen slechts worden opgesteld in de voldoende afgescheiden 
hoogdrempelige ruimte, welke ruimte vermeld staat op de drank- en horecavergunning; 










