16 november 2014: Vragen art 40 RvO van Hart voor Bloemendaal ivm horecavergunningen

Tijdens de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 13 november jl, stelde Hart voor
Bloemendaal vragen over de vergunning voor de Oranjerie van Elswout in verband met nachtelijke
feesten en partijen waarover door omwonenden wordt geklaagd, zie hieronder het bericht, in
combinatie met de situatie die zich voordoet bij de Plantage waar omwonenden eveneens klagen
over te veel lawaai/overlast.
De burgemeester heeft ons op 13 november toegezegd hierover een brief te zullen sturen in januari
2015 omdat de situatie op dit moment wordt geëvalueerd. Onderstaand bericht is aanleiding om niet
af te wachten tot januari. Hierbij verzoeken wij het College op korte termijn, dwz binnen twee
weken, onze vragen te beantwoorden:
1. Welke vergunning heeft Oranjerie Elswout, (openings- en sluitingstijden), op welke dagen is
in 2014 ontheffing verleend voor een later tijdstip (vermelding van de data);
2. Wat wordt bedoeld met Overgangswet en Hinderwet, zie bericht hieronder?
3. Wordt er een nieuwe vergunning verleend aan de Oranjerie en wat houdt deze in?
4. Welke afspraak (in afwijking van…) is hierover in het verleden gemaakt? Zie bericht hierna;
5. Op 25 oktober jl vond een feest plaats dat uitliep na 1 uur ’s nachts. Op de Facebook pagina
Thirties 89 likes, live muziek, en snacks om 1 uur. Is voor dit feest een ontheffing verleend?
6. Waarom wordt er niet gehandhaafd? Wat doet u om overlast te beperken (=maatregelen)?
7. Waarom is dit niet in strijd met de Structuurvisie?
8. Wat zegt het bestemmingsplan hierover?
9. Hoe verhouden deze nachtelijke feesten zich tot artikel 2.28 en 2.29 van de APV, zie ook 1.9
APV, bescherming van het milieu en artikel 2.29 lid 1: Het is de houder van een horecabedrijf
verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten
verblijven tussen 24.00 en 5.00 uur.

10. Valt Elswout onder Natura 2000?
11. Hebt u overlegd met Staatsbosbeheer, dwz: is Staatsbosbeheer akkoord met alle nachtelijke
activiteiten op Elswout of wordt door Staatsbosbeheer ook bezwaar gemaakt ivm de
bescherming van natuur en milieu?
12. Waarom vindt u het belangrijk handhavend op te treden tegen een ‘meisje op een paard’ op
Elswoutshoek en doet u dat niet tav de vele feesten en partijen op Elswout? Voor de goede
orde: Elswout en Elswoutshoek horen tot hetzelfde Rijksmonument. Er is sprake van een
disproportioneel besluitvormingsproces, als u een inwoner van de gemeente van vakantie
laat terugkeren onder dreiging van bestuursdwang ivm zand dat gestort zou zijn op een zgn
paardenbak op het Hoge Eiland (quod non), terwijl intussen op Elswout voor honderden
mensen feesten tot diep in de nacht worden georganiseerd met alle verkeersoverlast die
daarbij hoort en u daar niet handhaaft. Wat is de reden voor deze disproportionaliteit?
13. Gaan soortgelijke situaties zich straks voordoen op de Plantage, nl geen handhaving, heel
veel overlast voor omwonenden, schade voor milieu en natuur?
14. Hoe gaat u voorkomen dat omwonenden daar straks nog ernstiger hinder ervaren als de
uitgebreide vergunning voor de Plantage eenmaal een feit is? Gaat u daar wel handhaven?

15. De uitgebreide vergunning voor de Plantage komt de eigenaar van de grond goed van pas.
Bent u ervan op de hoogte dat er in brede kring al belangstelling bestaat voor het
‘tuincentrum’ omdat het college van Bloemendaal de 2b vergunning wil verlenen?
16. Bent u bereid de omwonenden schadeloos te stellen?
17. Worden in de buurt van de Plantage nieuwe woningen gebouwd? Hoe verhoudt zich dat met
de overlast? Weten de mensen die daar gaan wonen wat ze boven het hoofd hangt?
18. Zijn er nog meer horeca gelegenheden waar dit speelt in Bloemendaal? Dwz buiten de
Oranjerie en de Plantage, waar omwonenden u berichten dat sprake is van hinder?
19. Kunt u een overzicht verstrekken ex 2.29 tweede lid APV? (andere sluitingstijden voor
afzonderlijke horecabedrijven en terrassen);

Van: Office Bloom Holland [mailto:r.slewe@bloomholland.nl]
Verzonden: vrijdag 14 november 2014 13:17
Aan: Marielys Roos
Onderwerp: horeca 2 bestemming feesten partijen Elswout

Geachte mevrouw Roos-Andriesse,
Enige weken geleden heeft u vragen in de Raad gesteld over horecagelegenheid de Plantage.
In Overveen speelt een dergelijke zaak. Tientallen keer per jaar worden feesten en partijen
gehouden op Rijksmonument Elswout in de Orangerie. Ik heb bezwaar gemaakt tegen het bezwaar
ontheffing sluitingstijden die door de burgemeester 6 maal per jaar wordt verleend maar ook
gewezen op het feit dat deze partijen en feesten tientallen keren per jaar plaatsvinden met als gevolg
druk verkeer midden in de nacht op de Elswoutslaan.
Het verbaast ons dat er buitenproportioneel wordt gehandhaafd op het zelfde rijksmonument voor
een meisje van 12 op een paard omdat dit volgens de gemeente niet zou mogen volgens het
bestemmingsplan en dat tegelijkertijd diezelfde gemeente niet handhaaft tientallen keren per jaar
voor nachtelijke feesten en partijen terwijl dat volgens het bestemmingsplan niet mag. Immers
slechts horeca 2 is toegestaan en ook de structuurvisie geeft aan dat grootschalige horeca niet is
toegestaan.
Het bezwaar is gegrond verklaard maar is volgens de heer Heilig van de gemeente Bloemendaal
alleen gericht op de ontheffing sluitingstijden en niet op het bestemmingsplan.
Bovendien liet hij weten dat de Orangerie volgens de ‘overgangswet’ en hinderwet in het weekeinde
tot 01.00 uur open mag zijn (?) Dat zou 20 jaar geleden zijn afgesproken....
Juist op dit moment zou de gemeente bezig zijn om dit in een vergunningsverlening te ‘gieten’ maar
ik heb geen aanvraag langs zien komen en heb ook geen zienswijze in kunnen dienen.
Ik heb sterk de indruk dat in dit geval het bestemmingsplan behoorlijk wordt opgerekt om structureel
nachtelijke openingen mogelijk te maken ook al is dat volledig in tegenspraak met het
bestemmingsplan en mijn vraag is of U als raadslid op de hoogte bent van deze opmerkelijke gang
van zaken.
Ook bijzonder is het feit dat de heer Heilig dit mij pas vandaag meedeelt en dat deze informatie dus
niet aan de bezwaarscommissie is overlegd.
Met vriendelijke groet,
Rob Slewe

