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Agendapunt 7

Schiermonnikoog, 12 maart 2015

Aan de Gemeenteraad
Voorstel
1. Instemmen met de notitie APV (regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog).
2. Het huidige sluitingstijdenbeleid in 2015 handhaven: vrij sluitingsuur, met het beding dat na
02.00 uur geen nieuwe gasten worden toegelaten.
3. De actiepunten:
 document “Als groep te gast op Schiermonnikoog”;
 document “Gast op Schiermonnikoog”;
 Horecaconvenant Schiermonnikoog 2015.
met ingang van 1 mei 2015 toepassen.
4. Het horecaconvenant aanvullen met een paragraaf over het instellen van een meldpunt
klachten horeca.
5. In het najaar het horeca/zomerseizoen 2015 evalueren en daarvoor een bijeenkomst voor alle
Inwoners beleggen.
Achtergrond
De afgelopen drie zomerseizoenen is een aantal klachten binnengekomen over nachtelijke
geluidsoverlast op straat. Naar aanleiding daarvan hebben we eerst overleg gepleegd met de
indieners van de klachten, de betrokken horecaondernemers en de politie. In 2014 hebben we dit
overleg breder getrokken en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schiermonnikoog
(horecavereniging Schiermonnikoog) erbij betrokken. Centrale vraag daarbij is: hoe kunnen we de
nachtelijke rust in het dorp zo goed mogelijk borgen? Dit in de wetenschap dat enige overlast in het
centrum van het dorp Schiermonnikoog niet te vermijden is.
Tijdens deze overleggen is een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn geconcretiseerd in de
volgende acties:
 Document “Als groep te gast op Schiermonnikoog” (bijlage 1), dat als bevestiging wordt
meegestuurd bij groepsreserveringen. Het document wordt bij een schriftelijke bevestiging
gevoegd. Maar bij de bedrijven die digitaal bevestigen wordt het digitaal als PDF aangeboden.
Ook komt het op de camping en in de kampeerboerderijen te liggen en te hangen en wordt
het geplaatst op Wagenborg TV, Schiermonnikoog TV en in de Lytje Pole. Daarnaast wordt
het gelinkt aan de diverse websites. Zoals die van de VVV, gemeente, kampeerboerderijen,
etc.
 Document “Gast op Schiermonnikoog” (bijlage 2), dat op dezelfde wijze als hierboven
omschreven wordt gepubliceerd en verspreid.
 Horecaconvenant (bijlage 3). In het horecaconvenant is een aantal actiepunten voor de
horeca, gemeente en politie vastgelegd. Belangrijke maatregelen zijn:
o Afbouwen van de muziek na 02.00 uur.
Vanaf 02.00 uur mag de horecaondernemer geen nieuwe bezoekers meer toelaten.
Na 02.00 uur moet de muziek, zowel qua stijl als geluidssterkte, worden afgebouwd,
met het doel dat iedereen uiteindelijk rustig het pand verlaat.
o Man of vrouw voor de deur van de horeca-inrichting(die gebruik maakt van
openingstijden tot 02.00 uur) in het zomerseizoen.
De horeca-inrichting ondersteunt de politie met voldoende en zichtbaar toezicht.
Daartoe begeleidt namens de horecaondernemers in de zomermaanden vanaf 24.00
tot 04.00 uur een medewerker de in- en uitgaande gasten in de directe omgeving van
de horeca-inrichting. Deze medewerker probeert lastige gasten actief tot rust te
manen en bewaakt tevens de deur. Hiervoor wordt vanwege de te verwachten drukte
uitgegaan van de volgende aanwezigheid:

o

vrijdagavond en zaterdagavond:
dagelijks:
Instellen van een meldpunt klachten horeca.

mei t/m september;
juli en augustus.

Verder verwijzen wij naar de bijgevoegde notitie.
Raadsbehandeling van 17 februari 2015
Uw raad heeft het voorstel in de vergadering van 17 februari 2015 oriënterend behandeld. De fracties
van DS10, CGS en Schiermonnikoogs Belang konden instemmen met het voorstel.
Informatieverschaffing aan de bevolking.
De fractie van DS10 kwam met het voorstel om een bijeenkomst te houden voor alle inwoners. Deze
suggestie nemen we over, in de vorm van een evaluatiebijeenkomst voor alle inwoners in het najaar
van 2015. Ook gaan we op verzoek van uw raad de bevolking informeren via de gemeentelijke
nieuwsbrief en website.
Meldpunt klachten horeca.
We nemen de suggestie van Ons Belang (en bekrachtigd door de overige fracties) over voor het
instellen van meldpunt klachten horeca. In het horecaconvenant nemen we een paragraaf op over het
meldpunt klachten horeca (zie paragraaf 6 van het convenant).
De gemeente Schiermonnikoog stelt een e-mailadres open waar de inwoners en recreanten van
Schiermonnikoog overlast van de horeca en het uitgaanspubliek kunnen melden:
horecameldpunt@schiermonnikoog.nl. Deze e-mails worden tijdens kantooruren gelezen. De
gemeente registreert de klachten en reageert binnen een week na de melding. De melder wordt
geïnformeerd over de acties die hebben plaatsgevonden. De e-mails die binnenkomen op dit adres,
komen terecht bij één vaste persoon (of één vervanger daarvan), dit in verband met de
vertrouwelijkheid van de meldingen. Deze persoon zorgt dat de meldingen vertrouwelijk en op een
correcte en snelle manier worden behandeld.
Voorstel van Ons Belang om vaste sluitingstijden in te stellen.
De fractie van Ons Belang stelt voor om de terrassen om 01.00 uur op te ruimen, de deuren van
horecabedrijven om 02.00 uur te sluiten, geen drank meer te schenken na 02.00 uur, de muziek na
02.00 uur af te bouwen en om 02.30 uur uit te doen en als laatste dat het publiek om 03.00 uur het
horecabedrijf moet hebben verlaten.
Dit voorstel nemen we niet over. In de notitie “Regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog” gaan
we uitgebreid in op de nadelen van een dergelijk sluitingstijdenbeleid. Wij zijn van mening dat met de
maatregelen zoals verwoord in deze notitie, het horecaconvenant en de aanvullende suggesties van
uw raad (evaluatiebijeenkomst, informatieverschaffing via website en nieuwsbrief en het instellen van
een meldpunt klachten horeca) voldoende basis is gelegd voor het borgen van de rust in de
nachtelijke uren. Uiteraard gaan we dit aan het einde van het seizoen, samen met de inwoners,
evalueren.
Argumenten
De verantwoordelijkheid voor een veilig en rustig uitgaansleven, zowel binnen als buiten (in de
onmiddellijke omgeving van) het horecabedrijf, ligt in eerste instantie bij de horeca. Dit uiteraard in
samenwerking met de politie en gemeente. Een verantwoordelijkheid die de horeca op
Schiermonnikoog heeft genomen in de vorm van proactief werken en een horecaconvenant met
daarin een aantal concrete maatregelen en afspraken.
We zijn van mening dat met de afspraken en maatregelen, zoals die hierboven zijn verwoord, een
gefundeerde basis is gelegd voor minder geluidsoverlast op straat. Dit met inachtneming van het feit
dat enige overlast soms niet vermijden is en inherent is aan een toeristisch centrum.
Bijlagen:
- Document “Als groep te gast op Schiermonnikoog”
- Document “Gast op Schiermonnikoog”
- Horecaconvenant
- Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening).
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