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Geachte heer Van Wijk,
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BEHA NDELAAR
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U wilt een horecabedrijf starten op bovengenoemd adres. Op 12 februari vroeg u hiervoor een
exploitatievergunning aan. In deze brief leest u meer over mijn besluit.
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U krijgt een exploitatievergunning
Ik heb uw aanvraag beoordeeld en de vergunning verleend. U vindt de vergunning in de bijlage. Uw
horecabedrijf heeft geen onaanvaardbare nadelige invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving.
En het brengt de openbare orde en veiligheid niet in gevaar. Ook de wijze van bedrijfsvoering van de
bestuurders en/of leidinggevende of diens levensgedrag geven geen aanleiding om de vergunning te
weigeren. U krijgt de vergunning op basis van artikel 2 van de Horecaverordening Hilversum 2021
(hierna: HV 2021).
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Hulpdiensten en gemeentelijke teams hebben advies gegeven over uw aanvraag
Ik heb advies gevraagd aan de regio Politie Midden-Nederland en verschillende afdelingen en teams
binnen onze gemeente. Hieronder leest u een samenvatting van deze adviezen.
Politie
Aan de regio Politie Midden-Nederland en de Justitiële Informatiedienst in Almelo is advies gevraagd in
verband met eventuele antecedenten van u, de andere bestuurders en de leidinggevenden. In het advies
ben ik geen recente antecedenten tegengekomen die van belang zijn voor uw aanvraag. Ook is aan de
Politie Midden-Nederland advies gevraagd over de invloed van uw horecabedrijf op het woon- en
leefklimaat in de omgeving. De politie heeft ook hieromtrent positief geadviseerd.
Milieu
Ook de afdeling Milieu heeft positief geadviseerd. Er zijn bij hen geen klachten bekend en zij voorzien
ook geen problemen.
Het bedrijf past in het bestemmingsplan
Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Hilversum Buitengebied” met de functieaanduiding “specifieke
vorm van recreatie-verblijfsrecreatie-1” en de bestemmingsomschrijving “verblijfsrecreatief
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medegebruik, behalve in de periode van 1 oktober tot 1 april in de vorm van seizoenstandplaatsen voor
kampeermiddelen, niet zijnde stacaravans, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie verblijfsrecreatie-1'”.
In het gebouw waarin de kantine is gevestigd, was tot 1989 een campingwinkel gevestigd. Op
29 augustus 1989, kenmerk 1989/281, hebben burgemeester en wethouders een vergunning verleend
voor het wijzigen van de winkel in een recreatieruimte met opslag. Op 12 juni 1991, kenmerk B/3127,
hebben burgemeester en wethouders vervolgens voor deze recreatieruimte voor de eerste maal een
Drank- en Horecawetvergunning verleend.
Een kantine met terras bij/op een camping die gedurende het kampeerseizoen van 1 april tot 1 oktober
wordt geëxploiteerd, is ter plaatse toegestaan.
U mag de vergunning niet overdragen
De vergunning staat op naam van Kampeerbelangenvereniging ‘t Gooi. Dat is nu de exploitant.
Voorkom dat uw bedrijf overlast veroorzaakt of de openbare orde en veiligheid verstoort
Dit is de verantwoordelijkheid van de exploitant. Ook alle leidinggevenden op het aanhangsel bij de
vergunning zien hier op toe. De verantwoordelijkheid van de exploitant en de leidinggevenden houdt
niet op bij de voordeur.
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U krijgt een aparte brief over uw andere aanvraag
U vroeg ook een Alcoholwetvergunning aan. Ook hierover heb ik een besluit genomen. Dit besluit leest u
in een aparte brief.
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Laat het mij weten als uw bedrijf verandert
Wilt u iets wijzigen in het ondernemerschap, de structuur of de financiering van uw onderneming, de
aard van uw horecabedrijf of de structurele sluitingstijden? Neemt u dan zo snel mogelijk contact met
mij op. U doet dit per e-mail naar horeca@hilversum.nl. Ik beoordeel dan of u een nieuwe vergunning
nodig heeft.
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Houd u aan de sluitingstijden in het besluit
Wilt u daar incidenteel van afwijken? Dan kunt u maximaal 4 keer per jaar een individuele ontheffing
aanvragen om langer open te mogen zijn. Kijk hiervoor op onze website hilversum.nl (zoek op
‘sluitingstijden’ -> “Melding Feest in uw bedrijf”).
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Zorg dat uw bedrijf aan de milieuregels voldoet
Het team Milieu heeft van het team Horeca de gegevens ontvangen die nodig zijn voor een
milieumelding. Het team Milieu zal de gegevens verwerken en aanmerken als een milieumelding. U hoeft
geen melding meer te doen. Wanneer u in de toekomst andere of nieuwe activiteiten gaat uitvoeren,
moet u wel een nieuwe milieumelding doen.
Zorg ook dat uw bedrijf aan de brandveiligheidsregels voldoet
Meer informatie vindt u op onze website hilversum.nl via de zoekterm “brandveiligheid”. Heeft u
hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Preventie van de brandweer Gooi en
Vechtstreek. Het telefoonnummer is (035) 688 55 55.
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Meld een nieuwe leidinggevende via het digitale formulier
Bij het wijzigen van leidinggevende(n) meldt u dit aan mij via het formulier ‘Wijzigen leidinggevende
horecavergunning’. U vindt het formulier op onze website hilversum.nl via de zoekterm “wijzigen
leidinggevende”. Heeft u na de standaard digitale ontvangstbevestiging ook de officiële uitgebreide
ontvangstbevestiging gekregen? Dan mag een nieuwe leidinggevende direct tijdelijk als leidinggevende
in uw bedrijf werken. Ik beoordeel daarna de aanvraag tot wijziging van het aanhangsel. Eén van de
leidinggevenden op het aanhangsel bij de vergunning moet tijdens de opening van het bedrijf altijd
aanwezig zijn.
U betaalt € 241,- voor de behandeling van uw aanvraag
Dit zijn de legeskosten. U krijgt hiervoor een aparte rekening.
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U kunt in beroep gaan
Bent u het niet eens met het besluit en bent u belanghebbende? En heeft u eerder gereageerd op het
ontwerpbesluit of kunt u aantonen dat u hierop niet eerder kon reageren? Dan kunt u in beroep gaan.
Dat kan op basis van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat doet u binnen 6 weken
na de verzenddatum van deze brief bij de rechtbank. U leest in de bijlage hoe u dat doet.
Mail of bel gerust als u vragen heeft
Stuur een e-mail naar horeca@hilversum.nl. Of bel het cluster Horeca via het algemene
telefoonnummer 14 035. Voor actuele informatie over onze telefonische bereikbaarheid, zie onze
website hilversum.nl (Stadskantoor, Openingstijden). Wilt u uw zaaknummer noemen als u ons mailt of
belt? Dat is 1102565. Wij kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens de burgemeester,
de medewerker van het team Backoffice
van de afdeling Publiekszaken,
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J. Bartelsman

Bijlagen:
• bezwaar maken
• de vergunning
• aanhangsel dat bij de vergunning hoort
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Kopie aan:
• Politie Midden Nederland
• Brandweer Gooi en Vechtstreek
• Team A&O – Milieu, gemeente Hilversum
• Team Toezicht, gemeente Hilversum
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Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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Bijlage: beroep

U kunt beroep indienen
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u hiertegen beroep indienen als u eerder heeft
gereageerd op het ontwerpbesluit. Of als u kunt aantonen dat u niet eerder de mogelijkheid had om te
reageren. Beroep indienen doet u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief.
U kunt uw beroep per post indienen bij:
Rechtbank Midden-Nederland
Sector Bestuursrecht
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT
Het telefoonnummer van de rechtbank is (088) 362 00 00.
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Dit zet u in ieder geval in uw beroep:
• uw naam, adres en telefoonnummer;
• de datum van uw beroep;
• het besluit waartegen u beroep instelt (met datum en zaaknummer);
• de reden van uw beroep;
• uw handtekening.
Stuurt u een kopie van deze brief en het besluit mee?

er
pb

U kunt een voorlopige voorziening vragen
Dit besluit treedt direct in werking, ook tijdens de beroepsprocedure. Als u dit wilt voorkomen, dan kunt
u een voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij:
Rechtbank Midden-Nederland
afdeling Bestuursrecht
voorlopige voorzieningen
Postbus 16005
3500 DA UTRECHT
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Noem in het onderwerp van uw brief: “aanvraag voorlopige voorziening”.
U betaalt hiervoor kosten (griffierecht). Voor de actuele bedragen bel (088) 361 61 61 of kijk op
rechtspraak.nl.
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Horecaverordening Hilversum 2021
Exploitatievergunning
Datum: <DATUM VERGUNNING VOLTUIT>

Zaaknummer: 1102565

De burgemeester van de gemeente Hilversum,
gelet op artikel 2 van de Horecaverordening Hilversum 2021,

Besluit:

Rechtspersoon/Rechtspersonen:
1. Kampeerbelangenvereniging ‘t Gooi, gevestigd in Hoofdorp
in de inrichting, gevestigd op het adres:

es

Franse Kampweg 5A, 1218 XW Hilversum
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een exploitatievergunning te verlenen voor het horecabedrijf aan:

De vergunning geldt voor de volgende lokaliteit en terras:
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Situering in de inrichting en eventuele benaming:
• recreatieruimte
• terras

Oppervlakte in m²:
300 m²
200 m²

Activiteiten:
Ik heb bekeken of de exploitatiecategorie van uw horecabedrijf past in het gebied. Dit is beschreven in
het Horecakader. De punten van de te vergunnen activiteiten zijn bij elkaar opgeteld. De exploitatie valt
in exploitatiecategorie B
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De volgende activiteiten zijn toegestaan:
• Verstrekken van geringe voedingsmiddelen
• Verstrekken van maaltijden
• Verstrekken van alcoholvrije drank
• Verstrekken van alcoholhoudende drank
• Openingstijd van 7.00 tot 24.00 uur
• Een terras exploiteren
• Achtergrondmuziek afspelen (uitsluitend binnen)

Zorg dat u zich aan de voorschriften houdt
Aan deze vergunning verbind ik voorschriften. Houd u daaraan. Daarmee voorkomt u dat u een boete
krijgt, er een andere maatregel wordt opgelegd, de vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken,
of dat voorschriften worden aangescherpt. Dit zijn de voorschriften:
Algemene voorschriften:
1. Uw horecabedrijf mag uitsluitend worden geëxploiteerd als kantine met terras bij/op een camping
(paracommercieel) gedurende het kampeerseizoen van 1 april tot 1 oktober.
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2. U mag uw horecabedrijf niet voor bezoekers geopend hebben buiten de openingstijden die u leest in
dit besluit. U mag bezoekers ook niet toelaten of in uw horecabedrijf laten verblijven buiten die
tijden.
3. U ruimt afval binnen een straal van 25 meter rond uw horecabedrijf op.
4. Leg deze vergunning met aanhangsel of een kopie daarvan in uw horecabedrijf. U moet deze direct
kunnen laten zien als de politie of bevoegde medewerkers van de gemeente daar om vragen.
5. Volg de aanwijzingen van de politie of bevoegde medewerker van de gemeente direct en precies op.
6. Zijn er bezoekers in het horecabedrijf aanwezig? Dan zorgt u ervoor dat van buiten af zichtbaar is
wat er binnen gebeurt.
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J. Bartelsman
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Namens de burgemeester,
de medewerker van het team Backoffice
van de afdeling Publiekszaken,
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Voorschriften voor het terras:
7. U houdt de ingang van het horecabedrijf volledig vrij.
9. De openingstijd van het terras is gelijk aan die van het horecabedrijf.
10. U verstrekt op het terras alleen drank en/of etenswaren aan personen die op het terras zitten.
11. U mag op het terras geen statafels gebruiken.
12. Wanneer bevoegde medewerkers van de gemeente dat aangeven, moet u het terras tijdelijk
ontruimen. Dit doet u als dit nodig is voor werken aan openbaar terrein. Of als dit nodig is voor de
openbare orde en veiligheid en/of brand- en verkeersveiligheid. U heeft in dat geval geen recht op
schadevergoeding.
13. U mag op het terras alleen mechanisch en/of versterkt geluid of livemuziek spelen als u daarvoor een
melding ‘Kennisgeving incidentele festiviteiten’ heeft gedaan of er voor dat moment een “Aanwijzing
collectieve festiviteiten” geldt (hoofdstuk 4, afdeling 8, van de Algemene Plaatselijke Verordening
Hilversum).

Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.
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DEZE VERGUNNING OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG
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Exploitatievergunning
Aanhangsel
Datum vergunning:
Datum aanhangsel:

< datum voluit >
< datum voluit >

Zaaknummer vergunning: 1102565
Zaaknummer aanhangsel: 1102565

Aanhangsel bij de vergunning voor het exploiteren van het horecabedrijf op het adres:

De leidinggevenden zijn:
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Franse Kampweg 5A
1218 XW Hilversum

J. Bartelsman
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Namens de burgemeester,
de medewerker van het team Backoffice
van de afdeling Publiekszaken,
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1. Maria Johanna Rosa Klijn, geboren op 13 december 1956 in Groningen
2. Leonarda Karolina Albertina van der Tas, geboren op 28 februari 1956 in Amsterdam
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Dit document is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.

DIT AANHANGSEL OF EEN AFSCHRIFT DAARVAN IS IN DE INRICHTING AANWEZIG

