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Beantwoording openstaande vragen 

19R.00497 

 

 

 

 

Van : Wethouder Bolderdijk 

Portefeuille(s) : Brediuspark 

Datum : 6 juni 2019 

Contactpersoon: A. Barelds 

Tel. Nr. : 8494 

E-mailadres : barelds.a@woerden.nl 
 

Onderwerp: Beantwoording openstaande vragen 

 

Beantwoording van de vragen: 
 

 

1.            Hoe verhoudt de verleende omgevingsvergunning zich tot een in de toekomst af te geven 
exploitatievergunning?  
In theorie zijn het twee losstaande vergunningen. De omgevingsvergunning (OGV)  ziet op de ruimtelijke 
aspecten van de horeca. De Horeca- exploitatievergunning op het woon- en leefklimaat en de Openbare 
orde en veiligheid. In de praktijk zal de Horeca-exploiatievergunning (HEX) de omgevingsvergunning 
volgen. Alleen als zwaarwegende redenen zijn op het gebied van openbare orde en veiligheid kan de 
burgemeester besluiten om de exploitatievergunning met betrekking tot de openingstijden in te perken ten 
opzichte van de omgevingsvergunning. 
 

2.            Is het college voornemens om binnen de exploitatievergunning verdere beperkingen aan te 
brengen op de sluitingstijden zoals die nu in de omgevingsvergunning staan? 

Het ollege is op duit o e t iet voor e e s o  de verdere eperki ge  aa  te re ge  te  opzi hte va  de 
o gevi gsvergu i g. 
 

3.            Bestaat er voor een exploitant de mogelijkheid tot het aanvragen van een ontheffing, en zo ja, wat 
zijn de maximale (sluitings)tijden waarin een ontheffing kan resulteren? Hoeveel mogelijkheden tot 
ontheffing zijn er? 

In de APV bestaat de mogelijkheid om 12 keer per jaar voor een incidentele festiviteit meer geluid te 
produceren dan in de OGV/HEX is toegestaan. Dit is alleen inpandig en de vergunde sluitingstijden blijven 
van kracht. 
 

4.            Indien het verlenen van een ontheffing binnen het huidige juridische kader niet mogelijk is (omdat 
de omgevingsvergunning hiervoor geen ruimte biedt), is het college dan voornemens dit wel mogelijk te 
maken? Zo ja, wordt de omgevingsvergunning dan gewijzigd/opnieuw verleend? 

Het college is niet voornemens om af te wijken van de huidige keuzes 

 

5.            Het college heeft tijdens de beeldvormende sessie op 16 mei 2019 aangegeven dat zij vasthoudt 
aan de sluitingstijden zoals die nu in de omgevingsvergunning staan, wanneer de Stichting geen exploitant 
voor de Hofstede kan vinden. Wat zijn in die situatie de financiële risico's voor de gemeente? Wat gebeurt 
er wanneer de Stichting op dat moment al gebruik heeft gemaakt van de lening van 120.000 euro? 

De stichting zal geen grote kosten maken zonder dat zij zekerheid heeft over de exploitatie van de 
Hofstede. De lening van €120.000 zal zij ook gefaseerd aanvragen met opgaaf van redenen en 
verantwoording van de reeds gemaakte kosten. Tevens is zij vanwege haar ANBI-status inzicht te geven in 
onder meer inkomsten en uitgaven. De gemeente heeft dus voldoende zicht op de uitgaven van de 
stichting. Alleen de eerste €30.000 is verleend als startgeld voor de eerste kosten. In het ergste geval 
bestaat het risico dus uit €30.000. 
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Bijlagen: geen 

 

 

 

 

 

A. Bolderdijk 

wethouder 


