Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra
van Sittard en Geleen
(vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013)

Pagina 1 van 5

Inleiding
Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard – Geleen de
Integrale Horecanota “Voor en door een bruisend Sittard – Geleen!” vastgesteld. Sittard Geleen wil een aantrekkelijk en goed functionerend horeca-aanbod voor
inwoners en bezoekers van de gemeente.
Doelstellingen van het beleid zijn:
•
•
•

Stimulering van een kwalitatieve versterking van de horecastructuur binnen de
gemeente: kwaliteit en kwantiteit van het horeca-aanbod, afgestemd op de
verschillende doelgroepen;
Tegengaan van (ongewenste) ontwikkelingen die leiden tot achteruitgang van het
woon- en leefklimaat, openbare orde en veiligheid;
Realiseren van afstemming op het terrein van horecagerelateerde
beleidsontwikkeling.

Uitwerking van de integrale horecanota heeft plaatsgevonden middels het
uitvoeringsprogramma “integrale horecanota Sittard – Geleen 2011 – 2015” d.d. 09
september 2011. Eén van de uit de nota voortvloeiende beleidsmatige acties is om te
komen tot de “pilot vrije sluitingstijden horeca” danwel tot een proef met verruimde
openingstijden.
Op basis hiervan is in/door een projectgroep bestaande uit Koninklijke Horeca Nederland,
horecaondernemers uit de centra van Sittard en Geleen, centrummanagement (namens
ondernemers), stadsdeelmanagement (namens bewoners), politie en gemeente een pilot
verlengde openingstijden uitgewerkt. Deze pilot start vanaf 1 december 2012 en eindigt op 1
december 2013.
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Algemeen
Gedurende de pilot wordt voor de centra van Sittard en van Geleen de openingstijd op de
uitgaansavonden donderdag, vrijdag en zaterdagavond verlengd tot 4 uur in plaats van 3 uur
voor de duur van een jaar.

Doelstelling.
Het doel van de proef is:
“Het binden van mensen aan de stad tegen de achtergrond van de gemeentelijke ambitie om
een bruisende stad te worden door het vergroten van de aantrekkingskracht van de horeca
tijdens uitgaansavonden in de centra van Sittard en Geleen.”
Subdoelstellingen zijn:
a. toename van het aantal bezoekers aan de horeca in de centra van Sittard en
Geleen.
b. bedrijfseconomische voordelen voor de locale horecaondernemers in de
centra van Sittard en Geleen.
c. door geleidelijke uitstroom van bezoekers minder overlast voor bewoners van
de centra.

Deelnemers criteria.
Deelname is alleen mogelijk voor horecaondernemingen die voldoen aan navolgende
criteria:
Geografisch ligging (afbakening van het gebied waarop de pilot van toepassing is)
Geografisch gezien dient de horecaonderneming gesitueerd te zijn binnen de ten behoeve
van het centrummanagement gedefinieerde gebieden in de kernen Sittard en Geleen.
Voor het centrum Sittard is dit het gebied dat begrensd wordt door:
het Stationsplein, Walramstraat, Overhovenerstraat, Odasingel, President Kennedysingel,
Engelenkampstraat en Wilhelminastraat.
Voor het centrum Geleen is dit het gebied dat begrensd wordt door:
Rijksweg Centrum (inclusief Rijksweg Zuid tot aan de Pr. De Lignestraat en inclusief
Rijksweg Noord tot aan de Dr. Poelslaan), Mauritslaan, Henri Hermanslaan en Groenstraat.

Type onderneming
Deelname is mogelijk voor zowel de “natte” (cafe’s) als “droge” (ontnuchteringzaken zoals
shoarmazaken, kebabzaken en cafetaria’s) horecagelegenheden
Uitgesloten van deelname zijn:
Paracommerciële horecaondernemingen
Coffeeshops.

Alle “natte” horecazaken krijgen een aangepaste horeca exploitatievergunning voor de duur
van 1 jaar ingaande 1 december 2012. In deze vergunning wordt een voorschrift opgenomen
waarin de aangepaste openingstijden zijn opgenomen. Daarnaast wordt in deze vergunning
opgenomen dat er een adequate toegangscontrole dient plaats te vinden.
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Alle “droge” horecazaken krijgen een aangepaste horeca exploitatievergunning voor de duur
van 1 jaar ingaande 1 december 2012. In deze vergunning wordt een voorschrift opgenomen
waarin de aangepaste openingstijden zijn opgenomen. Daarnaast wordt in deze vergunning
opgenomen dat het voor deze zaken verboden is om gedurende de verlengde openingstijd
(tussen 3 en 4 uur) zwak-alcoholische dranken te verkopen. (Dit ter voorkoming dat
bezoekers van natte horeca in het laatste uur van de verlengde openingstijd in de droge
horecazaken alcohol kunnen kopen om op straat te nuttigen na sluitingstijd hetgeen weer
zou kunnen leiden tot verstoring van de openbare orde)

Randvoorwaarden
De voorwaarden waaronder de proef gehouden wordt zijn:
Geen toename van onveiligheid en overlast
Bij de behandeling van de integrale horecanota in de commissie EMWL en de raad is
duidelijk aangegeven dat voorafgaande aan de start van de proef voldoende
handhavingscapaciteit beschikbaar dient te zijn om de veiligheid / leefbaarheid in de
proefgebieden op een verantwoorde wijze te kunnen waarborgen. Uitgangspunt hierbij is het
huidige niveau. Dit is gewaarborgd door afstemming met politie.
Bij de beoordeling van toename van onveiligheid en overlast zullen alle betrokken partijen
hun aandeel leveren (ondernemers, bewoners,politie,gemeente). Daarnaast zal zowel de
objectieve beleving als de subjectieve beleving een rol spelen in de beoordeling van de mate
van onveiligheid en overlast bij de beoordeling van de proef in zijn geheel.
De verwachting op basis van ervaringen in andere gemeenten is, dat bij verlenging van de
openingstijden bezoekers langer in de horeca zullen verblijven, maar ook geleidelijker de
stad zullen verlaten.
Dit zal voortdurende worden gemonitord op basis van politie informatie en informatie van
bewoners en ondernemers.
Looptijd en individuele deelname
Pilot start op 1 december 2012 en loopt tot en met 1 december 2013. Ondernemers die een
aangepaste vergunning krijgen kunnen hier gebruik van maken, maar zijn dit niet verplicht.
Indien blijkt dat de pilot leidt tot een buitenproportionele vergroting van onveiligheid en dus
aantasting van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester de bevoegdheid de
pilot te beëindigen. De burgemeester zal dan alle afgegeven tijdelijke vergunningen intrekken
en de normale bestaande situatie herstellen.
Op het moment dat een individuele deelnemer niet/ niet voldoende aan de voorwaarden van
deelname voldoet, kan de burgemeester besluiten de vergunning van een individuele
deelnemer in te trekken en hem daarmee uitsluiten van deelname aan de pilot.
Monitoring en Evaluatie
Doelstellingen van de pilot zijn o.a. een toename van het aantal bezoekers aan de horeca,
bedrijfseconomische voordelen voor de lokale horeca-ondernemers en een geleidelijke
uitstroom van bezoekers waardoor minder overlast ontstaat voor bewoners en ondernemers
in de centra.
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Ervaringen met en effecten van de pilot worden voortdurende gemonitord. Zo zullen
objectieve gegevens (politiecijfers) en subjectieve gegevens (klachten en beleving van
bewoners en ondernemers en bezoekers) worden bijgehouden.
Halverwege en aan het eind van de pilot (2 x gedurende de looptijd) wordt een evaluatie
opgesteld waarin op basis van de monitoringsgegevens wordt bekeken in hoeverre de
doelstellingen zijn/worden bereikt. Evaluatie wordt opgesteld door de gemeente in
samenwerking met de projectgroep. Na de eindevaluatie van de pilot zal besluitvorming
plaatsvinden over definitieve openingstijden van de horeca in de centra.
Als aanvullend monitoringsinstrument naast de objectieve en subjectieve monitoring wordt
bekeken of het mogelijk is om gelet op de grotere aantallen bezoekers in het uitgaansgebied
in Sittard gebruik te maken van de webcam op de Markt in Sittard om op bepaalde
tijdstippen vast te leggen welke bezoekersstromen er zijn, waarbij eveneens wordt bekeken
of het mogelijk is een dergelijke webcam bezoekerstellingen te laten verrichten.
In de projectgroep worden bewoners en ondernemers vertegenwoordigd door respectievelijk
Stadsdeelmanagers en de Centrummanager. Communicatie over deze pilot verloopt dan ook
via deze personen. Aangezien het voor een goede evaluatie van belang is info van bewoners
en ondernemers mee te nemen zal dit via de stadsdeelmanagers en centrummanager
worden opgepakt en zal door hen input worden geleverd in de projectgroep. Overigens blijft
het net als altijd zo dat iedereen altijd klachten kan melden bij de gemeente en meldingen
kan doen bij politie.
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