
Schriftelijke vragen art. 33 RvO 
Verzoek / Vraag aan (ogv RvO in te dienen bij) 

Naam indiener: J. Kruijt / fractie Kruijt 
 Schriftelijke vragen raadsleden 

Aan college of burgemeester (opvattingen).  
Art 33 RvO (niet zijnde informatieve vraag  van feitelijke/technische  aard  ogv  verordening ambtelijke bijstand voor bijv. raadsvoorstellen. Zie daarvoor 
apart formulier technische vragen). De griffier zorgt voor verspreiding. Beantwoording zsm en in ieder geval binnen 4 weken. 

Onderwerp: Proef horecaterrassen 

Vraag (art. 33 RvO)  Inlichtingen (art. 34 RvO) 
Onlangs hebben bewoners van de Vesting een brief ontvangen, waarin een proef wordt aangekondigd m.b.t. een uitbreiding 

van de openingstijden van horeca terrassen (23.30 uur i.p.v. 22 uur). De proef vindt plaats van april t/m oktober en er zijn in 

totaal circa 20 terrassen in de Vesting. Ondernemers hebben om uitbreiding van de terras tijden gevraagd en voeren daarbij als 

argument aan dat terrassen in andere delen van de gemeente ook langer open mogen blijven. Er is onder bewoners grote onrust 

ontstaan over dit voornemen en de mogelijke overlast die dat kan veroorzaken. Fractie Kruyt heeft hierover de volgende 

vragen:  

 

Aanleiding  

1. Welke horeca ondernemers hebben een verzoek ingediend voor uitbreiding van de terras tijden? Indien de 

ondernemersvereniging het verzoek heeft gedaan, namens welke horeca ondernemers heeft zij dat gedaan? En is al 

inzichtelijk welke ondernemers zich inmiddels hebben aangemeld voor de proef?  

 
Het horecaplatform Naarden heeft namens de horecaondernemers in de kern Naarden een verzoek ingediend. De 
burgemeester heeft woensdag 5 april 2017 de horecaondernemers op de hoogte gesteld dat de proef op de vrijdag- en 
zaterdagavond doorgaat. De ondernemers kunnen zich tot 12 april 2017 aanmelden voor de proef.  
 

2. Welke inwoners hebben de betreffende brief ontvangen? Op basis waarvan is deze selectie toegepast? 

 
De bewoners van de bewoners van de Cattenhagestraat, Marktstraat, Kerkpad, Nieuwe Haven, Sint Annastraat, 
Turfpoortstraat en Bussummerstraat hebben een brief gehad. De brief is tevens bezorgd in de Burgemeester 
Wesselingplein, Sint Vitusstraat en de Kloosterstraat. Deze adressen staan niet op de brief vermeld, maar ze zijn daar 
wel bezorgd. Er is gekozen voor het bezorgen van een brief in een zo breed mogelijke straal rond een horecabedrijf.  
 

3. Is het college het met Fractie Kruyt eens dat openingstijden van de horeca per kern/gebied in de gemeente moeten 

kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie ter plaatse (zoals de woondichtheid), en dus niet perse onderdeel 

hoeven te zijn van 1:1 harmonisatie?  

 

De burgemeester (bevoegd orgaan) is het eens met deze stelling.  
 

4. Heeft het college vooruitlopend op de proef reeds op andere wijze onderzocht of er onder bezoekers van horeca in 

de Vesting behoefte is aan ruimere terrastijden?  

 

De behoefte is gepeild door de kon. Horecabond Nederland, stadpromotie Naarden en de behoefte is geuit door de 
horecaondernemers.  
 

5. Waarom is de raad (nog) niet geïnformeerd over de voorgenomen proef en (hoe) wil het college de raad hierbij in 

het verdere proces betrekken?  

 

De raad is door middel van een raadsmededeling op 29 november 2016 op de hoogte gesteld van het voornemen tot de 
proef. Op 5 april 2017 is de raad eveneens door middel van een raadsmededeling geïnformeerd over het definitieve 
besluit over de proef. De burgemeester evalueert en zal de raad over zijn beslissing informeren. 
 

Burgerparticipatie 

6. Pas nadat onrust ontstond, heeft de gemeente overleg gehad met het bewonersplatform. Waarom heeft het college 

er niet voor gekozen om bewoners en evt. andere belanghebbenden in een eerder stadium te betrekken, zodat hun 

inbreng zou kunnen worden meegenomen bij de afweging wel of geen proef te organiseren (incl. de 

randvoorwaarden daarbij)?  

 

Deze constatering is niet juist. Ons college heeft er voor gekozen eerst de raad te informeren over ons voornemen en 
direct daarna de belanghebbenden. Het zorgvuldig gekozen communicatietraject is verwoord in de raadsmededeling 
van 29 november 2016. Conform dit communicatietraject werd het bewonersplatform uitgenodigd voor een (ambtelijk) 
gesprek. Nog voordat het gesprek plaatsvond heeft het bewonersplatform gekozen voor een achterban raadpleging.  
 

7. Wat is de bedoeling van de informatie avond van 13 maart? Wil het college bewoners slechts informeren over de 

proef, of kan de voorgenomen proef nog herzien of zelfs geannuleerd worden o.b.v. de inbreng van aanwezigen?  



 
In de laatst verzonden brief aan de bewoners is de bedoeling van de bijeenkomst als volgt gedefinieerd:  
 

“Op 27 februari jongstleden heb ik u geïnformeerd over mijn voornemen om een proef te doen waarbij de sluitingstijd van de 

horecaterrassen in Naarden-Vesting van 22.00 uur naar 23.30 uur gaat. Ik nodigde u ook uit voor een bijeenkomst op 13 

maart 2017. Deze bijeenkomst was bedoeld om u te informeren en u in de gelegenheid te stellen uw gevoelens en gedachten 

over deze proef met elkaar en met mij te delen”.  
 

 

8. Hoe ziet het college haar antwoorden op vragen 6 en 7 in relatie tot de recent door de raad aangenomen visie op 

burgerparticipatie?  

 

De proef geeft inzicht in de effecten van verruiming van de terrastijden op het woon- en leefklimaat en stelt de 
burgemeester in staat een gefundeerd antwoord te geven op het verzoek van de horeca Naarden en ook de effecten 
voor de inwoners goed in beeld te brengen voordat een definitief besluit wordt genomen. In het algemeen kan tegen 
het harmoniseren van beleid geen bezwaar of beroep worden aangetekend door belanghebbenden. Het betreffen 
namelijk algemeen verbindende voorschriften. Juist daarom (ontbreken van enige vorm van rechtsbescherming) heeft 
het college er voor gekozen om eerst onderzoek te doen naar de wenselijkheid van harmonisatie. Daarnaast is tevens 
gekozen voor een uiterst zorgvuldig communicatietraject zoals verwoord in de raadsmededeling van 29 november 2016.  
 

9. Is het college op de hoogte van de uitkomsten van de door de bewonersvereniging gehouden enquête? (65% 

bewoners tegen, 86% direct omwonenden tegen) Zo ja, onderschrijft of betwist het college deze uitkomst?  

 

Ons college heeft dit onderzoek (hoewel formeel niet met ons gedeeld) meegewogen. De bezorgdheid onder de 
bewoners van de vesting heeft geleid tot een aanpassing van de voorgenomen proef. 
 

Voorwaarden en evaluatie 

10. Uit de (concept) voorwaarden blijkt dat alleen ondernemers die deelnemen aan de proef, in de toekomst gebruik 

mogen maken van ruimere terrastijden. Waarom kunnen ondernemers niet op een later moment besluiten wel of 

geen gebruik te maken van ruimere tijden indien de proef “slaagt”? En hoe ziet het college dit i.r.t. een mogelijke 

toekomstige verandering van gebruik of wisseling van eigenaar van horeca gelegenheden die niet deelnemen aan de 

proef, die op basis van deze voorwaarde dan dus nooit meer in aanmerking kunnen komen voor ruimere tijden?  

 

De hierboven beschreven concept voorwaarde is niet meer opgenomen in de definitief vastgestelde voorwaarden. 
Nieuwe ondernemers kunnen –na aanmelding- meedoen aan de proef. Indien de proef slaagt en wordt besloten tot 
definitieve wijziging van de tijden dan  zullen de tijden in wettelijke voorschriften (APV of beleidsnotitie horeca) worden 
opgenomen. De tijden gelden vanaf dat moment voor iedere –nieuwe of bestaande- ondernemer.  
 

11. Daarnaast blijkt uit de concept voorwaarden dat indien de overlast toeneemt t.o.v. de huidige situatie, de 

betreffende ondernemer wordt gewaarschuwd en dat bij een tweede overtreding niet langer deelname aan de pilot 

mogelijk is. Wat verstaat het college in dit kader onder overlast? Als door omwonenden normaal terras geluid – dat 

nu dus langer zal voortduren – als toegenomen overlast wordt ervaren, kan een ondernemer op basis van deze 

voorwaarde dan reeds worden uitgesloten van de proef en daarmee ook van een latere sluitingstijd na de proef? (zie 

voorwaarde waarover vraag 10 gaat)  

 

De politie Gooi en Vechtstreek en de gemeentelijke toezichthouders (BOA’s) zijn zeer nauw betrokken bij de proef. Een 
ondernemer uitsluiten van de proef is een zwaar sanctiemiddel. De burgemeester zal zich op dit punt laten adviseren 
door de politie. Door de politie wordt in een dergelijk geval een nauwkeurig omschreven advies opgesteld. De ervaring 
leert dat bij herhaalde overlast na (politie) waarschuwingen, bestuurlijke maatregelen onvermijdelijk zijn. In dit geval is 
een bestuurlijke maatregel uitsluiting van de proef. Zie voor de definitie van overlast onder vraag 12 punt 2. 
 

12. Kan het college aangeven op welke wijze en o.b.v. welke criteria evaluatie van de proef zal plaats vinden? Met 

andere woorden: wanneer is de proef “geslaagd” en wanneer is deze “mislukt”?  

 

Het criterium op basis waarvan wordt besloten of de proef geslaagd is of niet, is de mate van overlast die de proef 
veroorzaakt. Niet het aantal klachten zijn doorslaggevend voor het slagen van de proef, maar de aard en de ernst van de 
klachten zijn richtinggevend.  
Voor de evaluatie zal als uitgangspunt worden gekozen dat wordt geëvalueerd op de doelstellingen, te weten:  
1. De aantrekkingskracht voor de bezoekers aan de Vesting is toegenomen danwel gestabiliseerd; en;  
2. Bewoners hiervan geen onevenredige (over-) last ondervinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemiddelde (over-) last 
die nu van terrassen wordt ondervonden en is beschreven in de nulmeting,  op vrijdag- en zaterdagavond niet 
onevenredig toeneemt tussen 22.00 uur en 23.30 uur. 
 

13. Kan het college aangeven of zij over voldoende handhavingscapaciteit cq. middelen beschikt indien het aantal 

meldingen van overlast zal toenemen bij verruiming van de terras tijden? 



 

De proef is beperkt tot de vrijdag- en zaterdagavond. Ons college zet in deze periode 2 gemeentelijke toezichthouders 
(BOA’S) in. Daarnaast is de politie alert op alle mogelijke negatieve signalen. Indien de proef onverhoopt leidt tot een 
onacceptabele aantasting van het woon- en leefklimaat,  kan de burgemeester de proef stop zetten.  

 

 

  


