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Datum: 7 oktober 2014 
Betreft:  Schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de 

gemeenteraad van Harderwijk  
Onderwerp: Geluidsoverlast en alcoholgebruik op de openbare weg 
 
 
Geacht College, 
 
Afgelopen week hebben verschillende horecaondernemers in de Bruggestraat en 
Vijhestraat in Harderwijk een dreigbrief ontvangen van de gemeente, waarin staat 
vermeld dat de gemeente zal gaan handhaven waar het gaat om het nuttigen van 
alcoholhoudende dranken op de openbare weg. Aanleiding voor deze brief is het 
uitdelen van de eerste bestuurlijke boetes in het kader van het landelijk rookverbod. 
Als reactie op deze boetes verplaatsen horecabezoekers zich, logischerwijs, naar 
buiten om geldstraffen voor zichzelf en de ondernemer te ontlopen. Het resultaat 
hiervan is geluidsoverlast voor omwonenden.  
 
In uw brief staat vermeld, dat het nuttigen van alcoholhoudende dranken niet 
toegestaan is in het kader van art. 12.1 van de Drank- en Horecawet. Wat wel is 
toegestaan, is het nuttigen van deze dranken op een in de vergunning vermeld 
terras.  
 
Zowel bezoekers als horecaondernemers zijn in overtreding en worden bestraft, 
zodra de bezoeker van een horecagelegenheid op de openbare weg wordt 
aangehouden met een glas alcohol. De ondernemer moet zijn bezoekers hier 
“binnen zijn mogelijkheden” op wijzen, om “vervelende situaties” te voorkomen, 
waarin handhavend moet worden opgetreden.  
 
Het is volgens de brief belangrijk, dat “uitgaan in Harderwijk veilig is en blijft”. In dit 
kader wordt vanaf nu extra toezicht gehouden op het gebruik en bij zich hebben van 
alcoholhoudende dranken op de openbare weg. Het is aan de ondernemer om met 
maatregelen te komen, om eerder genoemde vervelende situaties te voorkomen.  
 
De maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de horecaondernemers in 
onze binnenstad. De bestuurlijke boete voor horecaondernemers is € 1.050,- 
wanneer wordt geconstateerd dat het artikel uit de Drank- en Horecawet wordt 
overtreden, verhoogd met 50% dan wel 100% bij herhaling van de overtreding.  
 



Aangezien de huidige situatie jarenlang – in ieder geval sinds het rookverbod van 1 
juli 2008 – is gedoogd, heeft D66 de volgende vragen: 
 
 

1. De Drank- en Horecawet is sinds 7 oktober 1964 van kracht. Het rookverbod 
in de horeca sinds 1 juli 2008. Waarom heeft het college pas nu besloten om 
de Drank- en Horecawet art. 12.1 te handhaven?  

 

2. Indien het college eerder heeft gehandhaafd op dit artikel uit de Drank- en 
Horecawet, wat heeft dit destijds opgeleverd? 

 

3. Heeft de gemeente recentelijk overleg gevoerd met de betreffende 
horecaondernemers om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de 
veronderstelde problematiek, anders dan door het verzenden van deze 
schriftelijke officiële waarschuwing?  

 

4. Hoeveel horecagelegenheden worden direct geraakt door de strengere 
handhaving van art. 12.1 van de Drank- en Horecawet?  

 

5. Klopt het, dat de strekking van de brief ook van toepassing is op de 
horecagelegenheden met een zgn. avondterrasvergunning, en dat deze 
derhalve ook naar betreffende ondernemers is verzonden? 
 

6. Heeft het college rekening gehouden met de grote gevolgen voor de 
horecaondernemers, die door de impact van de crisis al moeilijk het hoofd 
boven water kunnen houden? 

 

7. Zijn door het college alternatieven aangedragen aan de horecaondernemers, 
zodat de impact van deze strengere naleving van de Drank- en Horecawet 
worden verkleind? 

 

8. Is het college het ermee eens, dat de ‘goeden onder de kwaden lijden’, en 
horecagelegenheden die voor een gemoedelijke sfeer op straat en weinig 
overlast zorgen, nu moeten boeten voor het gedrag van bezoekers van 
andere gelegenheden? 

 

9. Hoe ziet het college de uitvoering van art. 12.1 van de Drank- en Horecawet in 
het geval van grote evenementen als Aaltjesdagen, Koningsdag, en in het 
bijzonder het Europees- en Wereldkampioenschap Voetbal, dat op grote 
schaal op straat wordt gevierd en voor een grote omzetstijging voor de 
horecagelegenheden zorgt? 

 

10. Is het college van mening dat alcohol in dezen het probleem is, en 
geluidsoverlast wordt ingeperkt als er enkel wordt gerookt en non-alcoholische 
dranken worden gedronken voor de betreffende horecagelegenheden? 
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