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Geacht college, Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Namens het bestuur en de leden van de afdeling Stichtse Vecht van Koninklijke Horeca 

Nederland (KHN) willen wij, middels deze brief, reageren op het bovengenoemd Amendement, 

wat, op het laatste moment door de desbetreffende partijen is ingediend, waardoor wij geen 

andere mogelijkheid meer hebben dan, alleen, deze reactie.  

KHN is FEL TEGEN dit Amendement. 

 

Wij vragen ons echt af, hoe men DIT kan verantwoorden naar de reguliere horeca, in het kader 
van oneerlijke concurrentie. De horecaondernemer zal zich behoorlijk in de steek gelaten voelen. 
 
Hoe kan men verantwoorden dat er door pc rechtspersonen bij deze schenk/sluitingstijden nog 
steeds een relatie is tussen de activiteiten en de statutaire doelomschrijving van de 
desbetreffende pc rechtspersoon? 
 
Dit Amendement staat HAAKS op het overheidsbeleid betreffende Alcoholmatiging. Zeker onder 
de bevolkingsgroep van 18 jaar en jonger.  
 
Wat is de argumentatie van deze Raadsleden hierachter om vóór dit amendement te zijn?  
De VNG adviseert juist de gemeenten dat wanneer het bestaande beleid goed werkt - deze in de 
verordening te vertalen. PC rechtspersonen hebben in hun vergunning altijd een beperking op 
hun schenktijden gehad. In de nieuwe verordening krijgen ze al een verruiming van de 
openingstijden.  
 
Met een dergelijk Amendement creëer je juist een ongelijk speelveld! 
Huidige bestemmingsplannen en statutaire doelstellingen van de pc instellingen die niet stroken 
met dit Amendement. 
Horeca activiteiten moeten ondersteunend zijn aan de statutaire doelstelling.....het bedrijven van 
horeca mag geen doel op zich zijn voor pc instellingen. 
 



 

Reactie afdeling St.Vecht KHN / concept PC verordening 
 

Wat doet de gemeente Stichtse Vecht met de gevolgen van zo’n Amendement?  
Doelende op: geluidsoverlast, veilig uitgaan, handhaving en controle. 
Terwijl de reguliere horeca momenteel druk in overleg is met de gemeente voor een convenant 
veilig uitgaan, kan het niet zo zijn dat de pc instellingen zich hiervan niets hoeven aan te trekken. 
 
Met dit Amendement gaat men totaal voorbij aan het beoogde doel van de gewijzigde wet en de 
juridische houdbaarheid ervan. 
 
KHN maakt zich hard voor de reguliere horeca, wat wij, helaas, met dit Amendement op tafel, 
niet kunnen zeggen van de desbetreffende politieke partijen. Wij, als KHN, zullen ons daarom 
gaan beraden op verdere stappen, indien dit Amendement door de gemeenteraad van de 
gemeente Stichtse Vecht zal worden aangenomen. 
 

Politiek…..neem uw maatschappelijke verantwoordelijkheid… ook naar de horecaondernemers! 

 

Gelet op bovenstaande argumentatie, vertrouwen wij erop dat dit Amendement niet wordt 

aangenomen. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onze reactie, dan vernemen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 
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