
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jan Kwekkeboom, GDP 

Datum indiening: 9 juni 2020 

Datum antwoord: 7 juli 2020 

Onderwerp: Handhaving tijdelijke verordening laad- en lostijden AH Koekoeklaan 
Bussum. 

 
Vragen zijn ingediend als Vragenhalfuur vragen en worden schriftelijk beantwoord. 
 
Inleiding 
 
Vanwege het grote aantal van mensen dat boodschappen doet tijdens de coronacrisis bij onder meer de AH  gelegen aan de 
Koekoeklaan in Bussum heeft het College besloten naast de winkelopeningstijden ook de laad-/lostijden op de zondagen te 
verruimen. Dit onder meer om een betere spreiding van bezoekers op de dag te bewerkstelligen. Voor wat betreft de laad- en 
lostijden op de zondagen is ontheffing verleend van 09.00 tot 21.00 uur. Bij herhaling is gebleken dat de bevoorrading van dit 
AH filiaal al om 07.45 uur aanvangt. De directe bewoners klagen over veel lawaai/overlast op deze vroege ochtenduren van 
het lossen van de vrachtauto’s.  Bewoners hebben diverse malen tevergeefs de filiaalmanager hierop getracht aan te spreken 
en zo ook meerdere malen een klacht ingediend bij de wijkadviseur. Navraag bij de wijkadviseur mevrouw Wiegmans leert dat 
zij meermaals contact heeft gehad met de filiaalmanager dhr. Kuipers om de klachten inzake veel te vroege laad- en lostijden 
alsmede de ergernis dat vrachtauto’s met draaiende motor wachten tot dat ze kunnen gaan lossen met hem te bespreken. Hij 
zou haar meermaals beterschap hebben toegezegd, echter naar nu blijkt tevergeefs.   
 
 
Vraag 1 
Is de portefeuillehouder geïnformeerd over het feit dat de filiaalmanager AH Koekoeklaan zich bij herhaling niet houdt aan de 
tijdelijke laad- en lostijden op de zondagen? 
 
Antwoord 
Ja, in het collegebesluit van 24 maart 2020 is aangegeven dat er na de Coronacrisis een traject wordt gestart om de 
verhoudingen tussen de filiaalhouder van AH en de Omwonenden te normaliseren. De wijk adviseur is hierbij betrokken om 
dit op een goede manier vorm te geven. 
  
Vraag 2 
Welke maatregel(en) gaat of gaan de gemeente treffen om de handhaving van de laden- en lostijden op de zondagen bij AH 
af te gaan dwingen? 
 
Antwoord 
Op 26 mei 2020 heeft het college besloten om de verruiming van de openstelling van winkels op zon- en feestdagen tot 1 juli 
2020 in stand te laten conform het eerder genomen besluit van 24 maart 2020. De Laad- en lostijden zijn in het besluit van 26 
mei 2020 niet meer opgenomen, derhalve kan hier op grond van het Activiteitenbesluit (hogere wetgeving) tussen 07.00 uur 
en 19.00 uur niet handhaven worden opgetreden. Tussen 19.00 uur en 07.00 uur gelden de normering uit het 
Activiteitenbesluit. 
 
Vraag 3 
Wordt het niet eens tijd om de handhaving van de overeengekomen laad- en lostijden op de zondagen af te gaan dwingen 
middels het uitschrijven van een boete dan wel het intrekken van de tijdelijk verordening?   
 
Antwoord 
In zijn algemeenheid gelden de bepalingen uit voornoemd besluit. Het staat partijen (filiaalhouder AH en de omwonenden) 
vrij om zelf afspraken te maken, maar deze zijn niet vanuit het bestuursrecht te handhaven, maar gelden dan als afspraken 
tussen partijen.  
 
Los van bovenstaande verwacht het college dat een gesprek tussen partijen meer draagvlak biedt dan het handhaven door 
boetes e.d.  
 


