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Voorstel tot instemming met het in procedure brengen van
een paraplu-bestemmingsplan waarmee de
begripsbepaling Horeca gewijzigd wordt
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Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

In het bestemmingsplan Boxmeer Centrum en vervolgens in
diverse nieuwere bestemmingsplannen is een begripsbepaling
Horeca opgenomen (categorieën 1, 2 en 3).
Thans is het zo dat in elke kern in de gemeente het organiseren
van voor iedereen toegankelijke feesten waarbij muziek ten
gehore wordt gebracht in strijd is met het bestemmingsplan.
In de praktijk worden dergelijke feesten echter wel georganiseerd
(bijvoorbeeld met kermisdagen en carnaval). Dit is altijd
oogluikend toegestaan en heeft tot voor kort ook nergens tot
problemen geleid.
Geopperd wordt om de strijdige activiteiten te gaan legaliseren
door middel van een paraplu-bestemmingsplan.
De begripsbepaling van horeca 3-activiteiten die regelmatig
plaatsvinden en waarmee de omwonenden op zich geen moeite
hebben, wordt gewijzigd en in categorieën onder gebracht.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze werkwijze. De
formele bestemmingsplanprocedure zal dan in gang worden gezet.

Bijzonderheden

De Raad van State is in een uitspraak omtrent Cantina la Bamba
niet ingegaan op de categorie 3-activiteiten. Om te voorkomen
dat de Raad van State daar al dan niet binnenkort wel op in moet
gaan, is het doeltreffend en doelmatig om de strijdige activiteiten
te legaliseren via een paraplu-bestemmingsplan.

Resultaat eerder
Zowel met de wijkraad Boxmeer Centrum als de in het centrum
overleg of inspraak van Boxmeer gevestigde horecaondernemers is overleg gevoerd.
Beide partijen stemmen in met de nieuwe tekst. Echter dit is niet
voldoende om overlast te minimaliseren of voorkomen. Daarom
worden afspraken hierover vastgelegd in een convenant tussen de
gemeente, de politie, de horecaondernemers in (in eerste
instantie) het centrum van Boxmeer en de wijkraad.
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Bij de behandeling van dit agendapunt is wethouder Stevens
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