
 

 

REGULIER HORECAOVERLEG 

GESPREKSVERSLAG 

Datum:   14 september 2020 
Aanwezig: Maarten Zoetemeijer (BBV),Guilia van Roon (Horeca), Eric Blanche 

Koelensmid (DCMR), Renata Beijen (KH) Burgemeester, Ron Postuma, 
 Ilse van der Capellen (Gemeente Brielle) 
 

1. Opening 
De burgemeester opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
  

2. Actiepuntenlijst 
Gesprekverslag/actiepuntenlijst van 9 december 2019 is niet aanwezig. 
 

3. Sus team 2020 
Gemeente betaald het sus team maar voor 2021 is er geen budget meer om het sus team in 
stand te houden.  Er wordt gevraagd of de horeca ondernemers het sus team willen betalen, 
de horeca ondernemers staan hier negatief tegenover. 
Er wordt in november bekeken of er misschien toch een mogelijkheid is dat de gemeente het  
sus team gaat betalen.  
 

4. Overlast 
Buiten de binnenstad zijn er een aantal plaatsen waar er overlast wordt geconstateerd. 
Bij de Action, Catharijne kerk, Asylplein en de fietsenstalling bij de Brielsche Aap. 
 

5. Controles schenken aan 18-minners 
De controles zijn niet doorgegaan vanwege de corona crisis. 
De controles worden weer opgepakt voor de commerciële maar ook voor de 
paracommerciële instellingen. De controles worden onder toezicht van de politie en Boa’s 
gehouden. 
Er gaan weer mystery bezoeken plaatsvinden. 
 

6. Geluidsnormen bij evenementen en incidentele festiviteiten 
 Geen evenementen, het is rustig geweest. 
 Het is goed gegaan bij de Brielsche Aap, hier was grip op het geluid. 
 

7. 1 Aprilviering 2021 
Het is nog een groot vraagteken over er een 1-April viering in 2021 plaats gaat vinden. 
Mocht het doorgaan dan is het waarschijnlijk in een kleiner setting. 

 
 
 
 



8. Nieuwe APV 
De nieuwe APV is voor 80% klaar. 
 

9. Lachgas in de horeca 
 Lachgas wordt in de nieuwe APV verboden.  
 Er komt een nieuwe wetgeving betreft het gebruik van lachgas. 
 
 10. Corona update 2020-2021 
  Grootschalige bijeenkomsten zijn niet meer toegestaan.  
  Gemeente Brielle staat het rode vlak, dit wordt berekend naar het aantal bewoners die in de  
  gemeente Brielle  wonen. 
  Bij een horecacontrole en klachten van omwonenden is geconstateerd dat er teveel 

 mensen aanwezig waren in een horeca gelegenheid en zij zich niet aan de corona regels 
 hebben gehouden.  

  
 11.   Minder validen toiletten 
  Dit wordt meegenomen in de binnenstad- en havenvisie om in de horeca gelegenheden een 

 minder valide toilet te plaatsen. Voor oude panden wordt het moeilijk om een minder  valide 
 toilet te plaatsen.  Het Fletcher hotel heeft een minder valide toilet. 

  
 12. Punten vanuit de ondernemers  
  Geen bijzonderheden 
 
 13.  Politie 
  Bij een aanvraag van een exploitatie en drank en horecawet vergunning moet alles 
  goed en duidelijk invullen en de gevraagde documenten er bij voegen. 
 
 14.  DCMR 
  Wat zijn de verwachtingen? 
  Geluid en lachgas 

 Het advies wat is gevraagd over geluidsnormen bij de DCMR met betrekking tot de 
geluidsnormen worden in de nieuwe APV opgenomen. 

 Er mag maximaal 125 liter gas opgeslagen worden bij horeca ondernemers. Alles daarboven 
moet in een speciale kist. 

 
 15. BBV 
  Geen bijzonderheden 
 
 16.  KHN 
   Renata zorgt voor documentatie  van winterterrassen, lachgas en het gebruik van heaters. 
    
 Beleid terrassen 
 Een beleid om terrassen in de winter te plaatsen. 
 De gemeente is bereid om mee te werken om een terras in de winter te plaatsen. 
 Het terras gaat naar de oude opstelling. 
 Als er een heater geplaatst gaat worden moet er dit goedgekeurd worden door de afdeling  
 bouw- en woning toezicht. 
 Staande heaters moeten gekeurd worden door de brandweer. 
 Gas mag tot 125 liter opgeslagen worden en is het aantal liters meer dan moet dit in speciale 
 opslag opgeslagen worden. 
 Om schermen te plaatsen, hier gaat de welstand commissie over. 
  



 
 
 
  

Actiepunten  Actie 

Horeca controle Afdeling BOA Ron Postuma/Boa’s 

   

 

 

 


