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Onderwerp

"Glas of Plastic".

Voorstel

1. Kennis te nemen van de evaluatie "Glas of Plastic" kermis 2017.
2. De beleidslijn "Glas of Plastic" formeel in te trekken.
3. Regels voor "Glas of Plastic" op te nemen in de uitwerking "nadere regels,,

evenementen beleid (hoofdstu k 3.7 .2.).
4. De raad te informeren middels bijgaande conceptbrief.
5. Horecaondernemers informeren via een informatiebijeenkomst.

Inleiding

De beleidslijn "Glas of Plastic" beschrijft het gebruik van drinkgerei (glas of plastic) dat is
toegestaan bij evenementen, festiviteiten en tijdens de carnaval en kermis, in
horecagelegenheden en bij buitenevenementen in de gemeente Weert.
Na een proefperiode van 1 jaar is de lijn geëvalueerd. De beleidslijn is vervolgens op 20
juni2077 opnieuw vastgesteld door het college (BW-O10630).Op 16 augustus 2017 heeft
een aanvulling plaatsgevonden voor het aangewezen gebied voor kermis en carnaval.
Voorafgaand aan de kermis 2077 zijn alle horecaondernemers geinformeerd over alle
afspraken die gelden tijdens de kermis 2017.Daarna is het onderwerp in de
raadvergadering van 21 september 2017 besproken en heeft de raad een motie ingediend
om na de kermis 2OL7 de beleidslijn te evalueren en haar te informeren over de
ervaringen met de kermis 2017 vanwege de nieuwe beleidslijn.
De uitkomsten van deze evaluatie vormen het uitgangspunt voor het voorliggende advies.
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i.. Het voorkomen van verstoring van de openbare orde en het voorkomen van het in
gevaar brengen van de veiligheid van bezoekers tijdens evenementen en
festiviteiten waarbij alcohol wordt genuttigd.

2. Het tegengaan van agressie als gevolg van alcoholgebruik tijdens het uitgaan in

uitgaansgebieden waarbij glas als wapen wordt gebruikt tegen hulpverleners en

bezoekers tijdens het uitgaan en evenementen.

Argumenten

1 Kennis te nemen van de evaluatie "Glas of Plastic" kermis 2017.
a. Op verzoek van de raad heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgevonden

Alle inbreng is verwerkt in een verslag. Dit verslag als bijlage "Evaluatie

beleidslijn "Glas of Plastic" Kermis 20t7" is bijgevoegd'

2. De beleidslijn "Glas of Plastic" formeel in te trekken.
a. De raad met een motie in haar vergadering van september 2017 heeft

gevraagd na de kermis 2Ol7 weer te handelen volgens de "nadere regels"
uit het evenementenbeleid (hoofdstuk 3.7.2')'

b. Intrekken van de beleidslijn "Glas of Plastic" formeel vastgelegd dient te
worden door een intrekkingsbesluit.

3. Regels voor "Glas of Plastic" opnemen in de uitwerking "nadere regels"
evenementen belei d ( hoofdstu k 3. 7. 2. ).

a. De regels zoals opgenomen in de beleidslijn "Glas of Plastic" in de "nadere
regels" van hoofdstuk3.7.2. van het evenementenbeleid worden
opgenomen.

i. Op basis van de uitgevoerde evaluaties is gebleken dat de regels
voor het gebruik van plastic drinkgerei de veiligheid en openbare
orde vergroten.

ii. De kans op uitgaansgeweld met glas met de regels aanzienlijk
wordt teruggebracht.

iii. Tijdens het toezicht met de kermis door de politie en
toezichthouders geconstateerd is dat er naar aanleiding van de
regels aanzienlijk minder glaswerk in de openbare ruimte aanwezig
is.

b. Tijdens kermis en carnaval plastic drinkgerei verplicht wordt gesteld op
"alle" terrassen bij "alle" horecagelegenheden vanaf 20:00 uur. Dus ook
eetgelegen heden.

¡. Ook de restaurants hun terras overwegend gebruiken als "natte"
horeca.

ii. Hierdoor onbegrip tussen ondernemers onderling ontstaat.
iii. Beoordeling "wel of géén restaurant" door de ondernemer zelf is in

de praktijk niet altijd mogelijk is gebleken. Hierdoor is verder
definiëring door de gemeente nodig. In de toekomst daarom
vooraf duidelijkheid te geven door inventarisatie en benoemen
welke gelegenheden fungeren als "natte" horeca en welke als
"droge" horeca.

iv. Restaurants toezicht dienen te organiseren zodat er geen glas
buiten de inrichting komt.

c. Het aangewezen gebied ten tijde van kermis en carnaval gelijk laten.
i. In de praktijk blijkt dat bij zowel carnaval als kermis glas in de

openbare ruimte wordt aangetroffen. Het aanbrengen van
onderscheid ten koste gaat van eenduidigheid van de regels.

d. Het tijdvenster met kermis beperken van vrijdag 18:00 uur tot en met
maandag 03:00 uur.
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i. Koninklijke Horeca Nederland bij de evaluatie nogmaals heeft
gevraagd om onderscheid te maken tussen carnaval en kermis
voor wat betreft het tijdvenster waarbinnen de regels gelden.

ii. Tijdens kermis is gebleken dat de uitgaanspiek in het weekend valt
waardoor inperking van het tijdvenster mogelijk is.

Samen met horecaondernemers zoeken naar een gedragen alternatief
drinkgerei.

i. De Bewoners Organisatie Binnenstad voorstander is van plastic
drinkgerei en dan met name herbruikbaar drinkgerei.

i¡. Ook de horeca aangegeven heeft zich hiervoor te willen inspannen.
Dat flessen drinkgerei zijn.

¡. Drank in flessen gelijkgesteld wordt met drinkgerei van glas.
ii. Ten aanzien van overig glaswerk op straat zoals theeglazen,

theelichtjes etc. etc. kan gesteld worden dat deze zijn toegestaan.

Kanttekeningen en risico's

Financiële, personele en juridische gevolgen

Uitvoering/evaluatie

Com m u n icatie/ participatie

Raad informeren m iddels bijgevoegde raadsinformatiebrief .

Horecaondernemers informeren via een informatiebijeenkomst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Deelnemers Veiligheidsberaad.
Deelnemers Evenementen overleg: politie, brandweer, GHOR, gemeente.
Afdeling Openbaar Gebied, Ton Lemmen.
Afdeling VTH team bijzondere wetten / stadstoezicht: A. Adriaens, L. Heesen, R. Janssen,
W. Konings.
Sinvest.

Extern

Horecaondernemers.
Deelnemers Horecaoverleg / KVU.
Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Weert

Bijlagen

Verslag: Evaluatie beleidslijn "Glas of Plastic" Kermis 2017.

Í
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Gevolgde procedure bij het tot stand komen van het evenementen- en horecabeleid in de
gemeente Weert.
Tekst hoofdstuk 3.7.2. evenementenbeleid
Concept raadsinformatiebrief .
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Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 20 december 20t7

Onderwerp
Ons kenmerk

Evaluatie beleidslijn Glas of Plastic
VTH

Geachte raadsleden,

ln september 2017 heeft uw raad met een motie het college gevraagd de beleidslijn "Glas of
Plastic" in werking te hebben gedurende de kermis 2OI7.En na de kermis deze beleidslijn
te evalueren en de raad te informeren over de uitkomsten van de evaluatie.
Door middel van de bijlage bij deze brief informeren wij u over de evaluatie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

B. Brinkman
gemeentesecretaris

Bijlage:
Verslag: Evaluatie beleidslijn "Glas of Plastic" Kermis 2017.
Gevolgde procedure evenementen- en horecabeleid gemeente Weert.
Tekst hoofdstuk 3.7.2. evenementenbeleid

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: L4 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

A.A
bu
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Evaluatie beleidslijn "Glas of Plastic" kermis 2Of.7

Inbreng opgehaald bij:

1. Politie en BOA's

De politie is het opgevallen dat er weinig tot geen mensen met glas over straat liepen. Er werd
nauwelijks gebroken glas op de grond gezien. Een incident is bekend, een mishandeling waarbij
een persoon met glas in het gezicht is geslagen. Of betreffende gelegenheid "Glas of Plastic"
gebruikte is niet vastgesteld.
Gezien deze bevindingen geeft de politie aan dat de doelstelling van de beleidslijn voor de politie
deels is behaald.
Zowel politie als BOA's hebben geconstateerd dat er zich gedurende de kermisdagen op straat
geen glasprobleem heeft voorgedaan. Wel werd geconstateerd dat in enkele horecagelegenheden
wel glas werd gebruikt terwijl dat volgens het schema in het kader van de beleidslijn "Glas of
Plastic" niet zou mogen. Dat waren o.a. Het Anker op het Bassin, Het Ingelke op de Korenmarkt,
Roxy's en Brothers. Deze zijn gemeld bij de gemeente.
Wat niet direct opviel was dat enkele horecazaken met carbonaat (harde plastic glazen met soms
een opschrijft/logo) werkten wat ogenschijnlijk op glas leek. Een goed voorbeeld hiervan was café
Du Commerce op de Langstraat. Ook andere horecagelegenheden waaronder De Tramhalte en
het kermis-café op de Dries maakten van carbonaat gebruik.
Verder geeft de politie aan dat het onderscheid tussen zogenoemde "natte" en "droge" horeca
onvoldoende duidelijkheid geeft waardoor tijdens de kermis discussie ontstond.
Het beeld wat bestond op druk belopen routes was dat er terrassen waren waar plastic gebruikt
werd en dat de buurman van glas gebruik maakte omdat deze kennelijk onder de "droge" horeca
viel. Wat de Politie betreft is dit niet wenselijk.
De politie geeft het advies om een waterdicht glasbeleid te hanteren waarbij enkel plastic
drinkgerei is toegestaan.
Waarbij het tevens de voorkeur heeft om horecagelegenheden met naam te noemen met
betrekking tot de eisen die gelden. Hierbij doet zij de suggestie dat "droge" horeca hierbij kan
kiezen voor duurzaam plastic. Een positief voorbeeld hoe het kan was Du Commerce.

2. Toezichthouders / technische ondersteuning

De toezichthouders geven aan dat er vooraf heldere afspraken zijn gemaakt over de eventuele te
ondernemen acties bij overtredingen van de regels. Desondanks ontstond er discussie tijdens het
kermisweekend. Dit geeft onduidelijkheid over wat nu de route is en zorgt voor verwarring en bij
de toezichthouders en handhavers wat de handhavingsprocedure niet ten goede komt.
Er is tijdens de kermisdagen schijnbaar meerdere malen, door verschillende handhavende
patijen, bij verschillende ondernemers buiten glas geconstateerd, het samenvoegen van deze
meldingen verliep niet goed en de pv's komen niet of te laat. In de praktijk zijn de overtreders na
het aanspreken wel over gegaan tot plastic.
Het verschil dat er bij ondernemers die een eetkaart hebben wel glas gebruik mag worden is niet
goed. Zo worden verhoudingen tussen ondernemers niet beter en ontstaat er verwarring.
Bij een volgende editie eerder communiceren en de afspraken moeten duidelijk zijn bij alle
partners zodat de handhaving van dit beleid helder kan worden uitgevoerd.

1
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Er is ogensehijnlijk onduidelijkheid sver het begriplrestaurantll. Het is niet bij iedere
horecaondernemer bekend of zij een café of restaurant zijn?
Voorstel is dit verder te definiëren om de onduidelijkheid over het begrip restaurant weg te
nemen. Tijdens de kermis (grote evenementen) zijn de meeste restaurants buiten op het terras
eerder een café dan restaurant! Dit geeft onduidelijkheid. Mogelijke oplossing is te stellen dat een
restaurant met terras op het evenemententerrein, vanaf bv. 20.00 uur geen glas meer mag
gebruiken. le hebt dan geen discussie meer over het begrip restaurant. De "echte" restaurants
zoals bv. Flavours en Bretelli hebben geen terras en hebben daar dan ook geen last van, terwijl
bv. Het Bruine Paard, De Weerter Bazaar en d' Oude Markt in de avonduren niet meer als
restaurant functioneren tijdens kermis en carnaval of andere evenementen. De discussie dat er
met twee maten gemeten wordt heb je dan ook niet meer.
Direct bij aanvang van het evenement handhaving controle laten uitvoeren bij alle horecazaken,
die volgens het stroomschema verplicht zijn glas te gebruiken. Waarschuwen en hersteltermijn
geven. Indlen ze hler nlet aan voldoen direct proces verbaal uitreiken.

4. Bewoners Organisatie Binnenstad (Horeca/KVU overleg)

Advies van de BOB is om toch eco-bekers (hard plastic) te gaan gebruiken. Dit i.v.m. afval
Verder zeer positief beeld en geen opmerkingen.

5. Oelemarkt ondernemers (Horeca/KVU overleg)

Het gebruik van plastic is voor de Oelemarkt ondernemers geen probleem.
Het werkt goed voor de Oelemarkt. Wcl graag gclijkc monnikcn, gclijkc kappcn. Bij rcstaurants
glas op terras, terwijl het een terrasfunctie had en geen eetfunctie. Voorstel zou kunnen zijn om
restaurants binnen kermisterrein te onderscheiden van restaurants buiten het kermisterrein.

6. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Weert (Horeca/KVU overleg)

Is het nodig om op bijv. dinsdag/woensdag met kermis en dinsdag met carnaval nog plastic te
moeten gebruiken? Hier nog eens goed naar kijken en afspraken over maken. Het grijze gebied is
lastig. Zij onderstrepen dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij de betreffende ondernemers.

7. Horecaondernemers

Op 25 oktober 2Ot7 is er een evaluatiebijeenkomst georganiseerd voor alle individuele
horecaondernemers welke binnen het aangewezen gebied van de beleidslijn vallen.
De ondernemers zijn per brief uitgenodigd.
In totaal zijn 83 horecaondernemingen uitgenodigd.
Aan de evaluatie hebben 12 ondernemers deelgenomen.
Waarbij 1 ondernemer de 11 ondernemingen op de Oelemarkt vertegenwoordigede en de overige
11 ondernemers 13 ondernemingen vertegenwoordigde.
2 ondernemers hebben zich afgemeld.
Hiermee was de opkomst 29 % (deelname 24 bedrijven ten opzichte van 83 bestaande
bedrijven).
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Algemeen:
. Alles wordt opgehangen aan veiligheid.
. Niet tegen plastic.
. Of alles is plastic of alles is glas.
. Geenonduidelijkheid.
. Onderscheid tussen restaurant en café is moeilijk.
. Onderling onbegrip ondernemers.
¡ Uitleggen aan klanten is lastig.
. Stroomschema lastig.

Bezoekers:
. Jongere bezoeker vindt plastic aeen probleem
. Oudere klanten vinden het niets.

Trends:
. Op het moment is de trend "speciaal" bier.
¡ Dit is niet geschikt om in plastic te schenken.

Cafés:
. Weerstand met name bij deze groep.
¡ Klanten blijven erdoor weg.
. Bekers op eigen vloer in de zaak.
. Gevoel van ongelijkheid ten opzicht van restaurants.
. Geen terras dan geen meerwaarde.
. Controle aan de deur is moeilijk.
. Voor de Oelemarkt werkt het prima.

Restau rants:
. Bij restaurants werkt het gebruik met glas prima.
. ondernemers zoeken grens van wanneer wel en geen restaurant functie. Daarmee niet altijd gebruik in de geest van de regel.

Plastic gebruik:
. Plastic is handiger.
. Keuze welk plastic: hard of zacht plastic?
. Aspecten die meewegen zijn hygiëne, ruimte, logistiek, milieu en kosten. Ondernemers zijn zoekende wat de beste keuze is.

Kermis en carnaval:
. Kermis en carnaval zijn niet met elkaar te vergelijken.
. Het zijn twee verschillende vormen van feest vieren.
. Met kermis wilje op een terrasje zitten.
. Met kermis is het vooral 's avonds in de weekenden druk.¡ Plastic op vrijdag, zaterdag en zondag met kermis is goed.
. Op de andere dagen met kermis is er geen sprake van echt uitgaan. Carnaval gebeurd overal niet alleen in het centrum van Weert.

Handhaving
. Handhaving toezeggen, dan ook uitvoeren
. Met een maat meten.

3
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. Velllgheld staat voorop.

. Iedere ondernemer dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.

. De goede horeca ondernemer wordt benadeeld door de anderen die het niet goed doen.

8. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Weert (Horeca beleidsoverleg)

30 november 2Ol7 tijdens het Horeca beleidsoverleg is de inbreng van de evaluatie besproken
met Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Weert. Ook zijn de richting en mogelijke aanpassingen
uitgewisseld.

Weert, 30 november 2OL7

4
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Evaluatie beleidslijn "Glas of Plastic" Kermis ZOLT

Gespreksverslag bijeenkomst horecaondernemers
Datum: 25 Oktober 2017

Uitgenodigd: 83 horeca ondernemingen binnen het aangewezen gebied beteidstijn "Gtas
of Plastic"

Aanwezig namens horeca: Mevrouw Elkes - het Ingelke
Mevrouw Lamberights - Gotcha
De heer Lamberighs - Swaentje
De heer Bergmans Two Jacks
De heer Beelen - Tramhalte
De heer Calavon - Zig Zag
De heer Broods - Stuiterbal (namens Oelemarkt ondernemers)
De heer Nelissen - Gruyter, Oude Markt en Bazaar
De heer Cardinaal - de Soos
De heer Daniël - Hapjes en Sapjes
De heer Krabs - de Brug

Aanwezig namens gemeente: Burgemeester Heijmans
De heer Lemmen (projectleider kermis)
Mevrouw L. Creemers (beleidsmedewerker bijzondere wetten)
Mevrouw M. Steen (notulist)

Afgemeld: De heer Munten - Hotellerie Munten
Taberna

Burgemeester
Heet iedereen welkom. Deelt mee dat de beleidslijn aan het evalueren zijn. Voornemens e.e.a.in
december naar de raad te brengen. Op welke wijze is nog niet bekend. Pers is ook aanwezig. We willen
jullie mening weten. Politíe, brandweer en bewoners hebben er iets van gevonden. Iedereen mag hier
zijn zegje doen. Komt terug in de evaluatie.
Blij dat er toch een aantal zijn gekomen. We hebben alle exploitanten aangeschreven.

Mevrouw Elkes - het Inoelke
Ben het niet eens met gebruik van de plastic.
Burgemeester: Wat is uw ervaring. Hoe was uw omzet. Heeft dit geleden onder gebruik van plastic.
Mevrouw Elkes: Mensen kunnen niet langs de zaak lopen er staan altijd fietsen voor zaken. Niemand
trekt zich er wat van aan. Omzet gaat al jaren naar beneden. Kermis terras heb ik niks aan. Moet het van
verkoop binnen hebben. Binnen plastic werkt niet.
Burgemeester: Wat heeft u uiteindelijk gedaan?
Mevrouw Elkes: Heb gewoon glas gehad en ben hier wel op aangesproken. Heb ook gezegd ik pak geen
plastic. Sigaretten mag al niet en uit plastic drinken werkt niet.

Mevrouw Lamberiohts - Gotcha
Ervaring is dat plastic handiger is. Blijft wel veel rotzooi achter. Speciaal bier in een glas wordt niet
besteld' Wij zijn ook restaurant en mochten dus glas gebruiken. Trent is speciaal bier die nu niet wordt
besteld.
Burgemeester: Nog iets anders.
Mevrouw Lamberiohts: waar laat je het plastic. wij gebruiken wegwerp plastic.
Burgemeester: Er is ook hard plastic of eco plastic.

De heer Lamberighs - Swaentje
Hard plastic wordt in Ziggo Dom verboden Mensen die erop gaan staan lopen risico van een enkel breuk.

1
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Waterzuivering is erop tegen" Tijzijn tegen, willen afbreekplastic. Dit laatste is erg duur.
Merrsel gaarr eersl rr¿ar de kernris. Op einde van de middag pakken ze cen tcrras cn wil een speciaal
biertje. Dat willen ze niet uit glas.

De heer Beromans Two Jacks
ftet ¡s verschrikkelijk. Mijn ervaring is dat mensen weglopen. Willen geen plastic. Heb vooral ouder
publiek. Bekers liggen binnen op de eigen vloer. Plastic is een hopeloze zaak.
Burgemeester: Slechte kermis gehad?
De heer Bergmans: Ja slechte kermis. Aan de bar is plastic verschrikkelijk.

De heer Beelen - Tramhalte
Ondanks mooi terrasweer minder omzet op terras vanwege het plastic. Heb vooral de wat oudere
generatie die iets komt drinken. Kan het niet uitleggen waarom. Elke dag dezelfde discussie' Waarom
iestaurant wel en wij geen glas mogen gebruiken. Er zou ook gehandhaafd worden? Waarom is dit niet
gedaan? Er zijn locaties waar niet is opgetreden. Dit stoort mij.
lVerouw ElkeJ: Bij mij zijn ze wel geweest en vertelt dat het niet mocht. Zou worden gemeld aan de

Burgemeester
De heer Bergmans: Ik moest sluiten, daar is mee gedreigd.

De heer Calavon - Zio Zao
Weinig meegekregen van de discussie. Voor de eerste keer een brief gehad op de vrijdag van kermis. Bij

mij wordt voor 90 o/o bier uit flessen gedronken. Kan dan ook niet zeggen glas eruit plastic er in.

Ik doe een bestelling in flessen. Heb dan ook alleen kratten bier. Waartover ik alles vandaan, Voor mij
niet haalbaar. Naief misschien dat ik er niet naar gekeken heb. Maar gemeente had ook eerder kunnen
informeren. Omdat ikzoveel verkoop in fles, zou ik mijn zaak moeten aanpassen. Ik heb afspraken met
de brouwer. Voor twee weken van het jaar die het belangrijkste zijn, moet ik alles ombouwen.
Ben enige kroeg zonder terras. Mag ook niks buiten zetten. Buiten tap zetten heeft voor mij geen

voordeel. Ik zit in een kelder en heb geen loop naar buiten. Ook ik was burgerlijk ongehoorzaam' Heb wel

brieven op de deur hangen dat ze geen glas naar buiten mogen nemen. Wel plastic gehaald als ze met
glas naar buiten wilden. Heb we iemand ingehuurd voor controle. Dit geregeld om de gemeente
t=egenmoet te komen. Als dit voor carnaval ook gaat gelden dan heb ik hier een groot financieel verlies.
Dit hindert mij.

De heer Broods - Stuiterbal lnamens Oelemarkt ondernemersl
f¡nOel¡f z¡jn we niet de enige die plastic moet gebruiken. Ik begrijp de redenen. Vrijdag, zaterdag en

zondag haã iedereen plastic. Maandag zagen we de eerste glazen flessen verschijnen op de Oelemarkt.
Wel vreemd dat de containers zijn weg. Hierdoor konden we met het plastic nergens heen' Er zijn wel

zaken die glas hebben gebruikt. Standaard mag er buiten het terras geen glas gebruikt worden.
Oelemarkt versus de re!t. Er werd eerst met twee maten gemeten. De jeugd klaagt niet over het gebruik

van plastic.

De heer Nelissen - Gruvter, Oude Markt en Bazaar
Bazaar is restaurant en daar werkt het gebruik met glas prima. Oude Markt was tijdens kermis ook
restaurant en ook hier gebruik van glas. Omzet was goed.

Bij de Gruyter stond een buitentap dan ben je dit alverplicht om binnen en buiten plastic te gebruiken
All uitgangspunt is overal plastic dan hier ook. Zacht plastic is gemakkelijker in zijn gebruik' Harde
plastic net zo gevaarlijk als glas en niet hygiënisch. Wij houden ons gewoon aan de regels.

De heer Cardinaal - de Soos
Cròot probleem. Ik moest plastic en de horeca tegenover mij mocht glas. Ik gebruikte zelfs in karton om

cappuccino en koffie te schenken. Iedereen liep weg.
Burgemeester: Porselein mag gebruikt worden'
De heer Cardinaal: Ook ik heb vooral wat oudere klanten die dit niets vonden. Zitten mocht niet, maar
staan wel. Ik heb hier last van gehad. Onderscheid tussen restaurant en café is moeilijk. Bij de meeste
restaurants is ook na22.OO uur de keuken dicht. Ik heb wel goede kermis gehad. Als we plastic
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gebruiken dan iedereen het zelfde. Niet de een wel en de andere niet. Vanaf mijn terras ben je na 3
stappen op een terras waar het wel mag en bij mij niet. Ik kreeg zelfs mijn wijn terug. Polycarbonaat is
ook gevaarlijk. Alles wordt opgehangen aan veiligheid. Carnaval gebeurd overal niet alleen in het
centrum van Weert. In Nederweert mag glas gebruikt worden en hier weer niet. Kan het niet meer
uitgelegd krijgen. Stroomschema niet uit te leggen. Mensen die speciaal bier wilden zijn weggegaan of
namen een gewoon bier.

De heer Arts - de Harmonie
Iets minder in omzet. Dit door plastic in plaats van glas, maar het goede weer maakte de omzet iets
beter.
Heb een buitenbar en moet dan plastic. Het bier uit glas bij de buurman van Exprezzo en Bazaar kan wel
en mag niet bij jouw. Ook ik was burgerlijk ongehoorzaam heb dus een glas gebruikt, eerder dan
toegestaan. Ik ben niet tegen plastic maar ben wel voor duidelijkheid. Of alles is plastic of alles is glas.
Geen onduidelijkheid.

De heer Daniël - Haoies en sapies
Onze eerste keer kermis. We zij een restaurant en hebben geschonken in wat we mochten; in glas.
Klanten drinken voor 80 o/o alleen koffie. Zijn in principe een dag café, maar met de kermis alle dagen
om 22.00 uur gesloten. Geen last gehad. Kunnen het terras gewoon gebruiken. Voor ons was het prima

De heer Krabs - de Bruo
Alles of glas of alles plastic. Kreeg wel controle terwijl ik plastic had. Wel vreemd dat wanneer ze bij de
restaurants zitten men de drank in glas krijgen.

Buroemeester
We hebben nog meerdere reacties gehad waarbij werd aangegeven dat men moest proberen duidelijkte
zijn en voor iedereen hetzelfde moet gelden. Wel vreemd dat er ondernemers zijn die het niet wisten
terwijl een en ander herhaaldelijk is gecommuniceerd. Burgemeester wil geen incidenten meer met glas.
Dit naar aanleiding van kermis twee jaar geleden. Het publiek is glas gaan gebruiken tegen politie,
ambulance personeel en boa's. Dit was bij de Oelemarkt en gelukkig hadden we de bereden politie in
huis. Ook deze kermis is glas als wapen gebruikt. We hebbeñ allemãal het zelfde doel. Dat men met
plezier komt en waar je veilig uit kunt gaan.
Ik wordt ook geadviseerd door politie. Het is niet dat ik deze maatregel wil nemen, maar ik moet. De
veiligheid moet in acht worden genomen. Ik ben er voor verantwoordelijk als er wat gebeurd.
Met carnaval hebben we een pilot georganiseerd; géén glas naar buiten. Deze is mislukt en dit is met de
betreffende horeca besproken. Belangrijk dat ik rechtstreeks met u in gesprek ben. We gaan nu kijken
wat de gehele evaluatie oplevert; wel / geen glas, wanneer wel / wanneer niet; welke dagen wel en
welke niet. We gaan alles verzamelen en willen het dit jaar nog afronden zodat we eenduidig beleid
hebben. Als we goed afspreken hoe we het doen dan moeten we ook handhaven. Ik wil draagvlak en we
doen het samen. Ben blij met de inbreng, deze laten we zeker meewegen.

Mevrouw Lamberigts: Kermis en carnaval zijn niet te vergelijken. Zijn twee verschillende vormen van
feest vieren. Kermis wilje op een terrasje zitten. Als je een terras hebt en een bar dan is plastic prima,
zonder bar dan hoeft je geen plastic te gebruiken.

Burgemeester: Dus zaken zonderterras zouden dan wel glas mogen hebben. Maar het glas wordt wel
naar buiten mee genomen! Met name tijdens carnaval is er geen buiten terras maar het glas komt toch
naar buiten. En in dronken toestand iets mee naar buiten nemen lijkt me niet verstandig.

Mevrouw Lamberights: Met kermis is het vooral 's avonds in de weekenden druk. Niet door de week. Op
de andere dagen is er geen sprake van echt uitgaan.

De heer Bergmans: Ik blijf het belachelijk blijven. U zegt nu plastic?
Buroemeester Nee dat klopt niet, niet alleen ik neem de beslissing, ook het college neemt de beslissing.
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De heer Beromans: Vanwege deBIZ moeten 200,00 euro betalen. Weert loopt terug. Terwijl we Weert
weeÊop de-kaart-willen-zettenjaagt-u-ze-weg-en komen ze-niet-meer-naar-de stad en gaaR-ze-naa
wijken.

De heer Calavon: Veiligheid staat voorop. Het gaat niet om het gebruik van het type glas, het gaat om
degene die dat fout gebruikt. U heeft het over een incident van twee jaar geleden, terwijl de kermis al
jaren is. Glas op straat en alcohol op straat is niet toegestaan. Vraag me af hoe dit hier wordt
gehandhaafd. Er staat bij de Oelemarkt een groot bord. Krijg ik straks de boete als ze zeggen dat het
glas van deZigzag is? Krijg ik de boete als ze buiten pissen en zeggen dat ze gedronken hebben bij de
Tigzag? Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dient het zelf in de gaten houden. Zelf ben je ook
verantwoordelijk voor de veiligheid. De goede horeca ondernemer wordt nu benadeeld door de anderen
die het niet goed doen.

De heer Broods: Als het erop aankomt is iedereen het zelfde.

De heer Nelissen: Zittend terras glas en staand terras plastic

De heer Cardinaal: Tap buiten plastic en niet zitten plastic! Het is of alles welof alles niet. Kermis en
Carnaval niet hetzelfde. Een tap buiten is veiliger dan alleen obers. Staan tafels veiliger dan stoelen die
door de lucht vliegen. Als je naar Bospop gaat is weet je dat het niet anders is.

Buroemeester: Bedankt voor het komen en bedankt voor uw inbreng. Uw inbreng komt terug in de
evaluatie en na de besluitvorming hierover komen we hiermee terug.

Weert, 17 november 2Ot7
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Gevolgde procedure bij het tot stand komen van het evenementen-
en het horecabeleid in de gemeente Weert,

Tijdpad

2O11 is het evenementen- en het horecabeleid opgesteld.

Het concept evenement- en horecabeleid is aan de raad aangeboden ter vaststelling in de
raadsvergadering van 16 maart 2011 (RAAD-000405).

De raad heeft in haarvergadering van 20 april 2011 (RAAD-000424) besloten datzij de kaders van
zowel het evenementen- als het horecabeleid vaststellen en dat het college / de burgemeester
binnen deze kaders "nadere regels" mag opstellen.
Beide aangeboden documenten zijn daarmee opgesplitst in de kaders (hoofdstuk 1) en de "nadere
regels" (hoofdstuk 2 tot en met 10 evenementenbeleid en hoofdstuk 2 tot en met 5 horecabeleid).

2O13 zijn "de nadere regels" van evenementenbeleid aangepast.

Het college heeft op 12 maart 2013 (BW-005735) naaraanleiding van een tussentijdse evaluatie
en een uitgevoerd akoestisch onderzoek het huidige geldende evenementenbeleid vastgesteld (lees
"nadere regels", het kader is ongewijzigd).
Hiervan is de raad op de hoogte gesteld door middel van de TILS-lijst (TILS 648).

2O15 de "nadere regels" omtrent glasgebruik evenementenbeleid blijken onvoldoende.

De"nadere regels"ten aanzien van glas op plastic drinkgerei bij evenementen zijn sinds 2011
vastgesteld (bij evaluatie 2013 ongewijzigd) in de "nadere regels" van het evenementenbeleid. Een
en ander is opgenomen in hoofdstuk3.7.2. van het evenementenbeleid (bijlage 1.)
In 2015 is gebleken dat de "nadere regels" in het evenementenbeleid onvoldoende zijn om alcohol
gerelateerde uitgaansproblematiek tijdens evenementen op een acceptabel niveau te houden door
glas in de openbare ruimte te weren.

2O16 beleidslijn "Glas of Plastic" pilot vastgesteld door het college / burgemeester.

In 2016 is de beleidslijn (lees "nadere regels") "Glas of Plastic" vastgesteld door het college /
burgemeester. En is de regeling een jaar als proef ingezet. Daarna heeft een evaluatie
plaatsgevonden.

2O17 beleidslijn "Glas of Plastic" definitief vastgesteld door het college / burgemeester.

Met een motie heeft de raad in haar vergadering van september 20L7 het college gevraagd
beleidslijn "Glas of Plastic" enkel in werking te hebben gedurende de kermis 2OI7. En na de kermis
te evalueren.
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Besluit

De raad heeft vastgesteld:

Dat de raad de kaders van het evenementen- en het horecabeleid in 2011 vaststelt en het college /
burgemeester kunnen "nadere regels" vaststellen binnen deze kaders.
De kaders zijn vanaf het moment van vaststelling in 2011 door de raad niet gewijzigd.
Het college / burgemeester hebben in 2011 en laatstelijk in 2013 "nadere regels" vastgesteld.

Zie raadsvoorstel RAAD-000424 voor volledige tekst kaders het evenementen- en het horecabeleid.

Advies

Geadviseerd wordt de vastgestelde kaders van het evenementen- en het horecabeleid van 2011,
waarin balans tussen leefbaarheid en levendigheid het uitgangspunt is te handhaven. Indien de
raad het noodzakelijk acht deze kaders aan te passen dan wordt een raadsconsultatie geadviseerd.

"Nadere regels" ten aanzien van glas of plastic drinkgerei.

Deze waren tot en met kermis 2Ot7 in een separate regeling vastgelegd. Gezien de uitkomsten van
de evaluatie is het aan te bevelen deze "nadere regels" op te nemen binnen de kaders zoals door
de raad vastgesteld in 2011 in de"nadere regels" van het evenementen- en het horecabeleid.
Daarmee wordt in deze bedoeld kwaliteit borgen en negatieve effecten tegengaan. De "nadere
regels"ten aanzien van glas en plastic beogen negatieve effecten tegen te gaan.

Tijdens carnaval en kermis is dit nodig omdat deze activiteiten in een groot gebied plaatsvinden en
de horecaondernemingen niet als zodanig onderdeel zijn van de Kermis. In het kader van de
openbare orde en veiligheid en een veilig woon- en leefklimaat is er een overlapping waarbij het
een niet los gezien kan worden van het ander. Er is een duidelijke wisselwerking tussen de Kermis
en carnaval, de horeca en de genoemde aspecten.

De intentie van de beleidslijn is het tegengaan van de negatieve effecten van alcohol gerelateerd
uitgaansgeweld, waarbij glas regelmatig als wapen wordt gebruikt tegen zowel hulpverleners,
politie en bezoekers. De regels beogen de veiligheid te borgen voor zowel hulpverleners, bezoekers
en inwoners van de binnenstad.
Met daarbij rekening houden met de horecaondernemer om hem zoveel als mogelijk ruimte te
bieden zijn onderneming van de door hem gewenste kwaliteit te kunnen voorzien.
Het niet meer toestaan van drinkgerei van glas wordt door een beperkt aantal horecaondernemers
als negatief ervaren. Deze ondernemers geven aan dit als kwaliteitsverlies van hun product te
ervaren, omzetverlies te hebben en dat het niet te organiseren is.
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De mogelijkheid om aanvullende regels te stellen wordt ontleend aan de Algemene wet
bestuursrecht en het besluit van de raad van 2011. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht geeft
het bevoegde gezag de mogelijkheid om aanvullende regels te stellen.

Deze aanvullende regels kunnen "beleidsregels" en of "nadere regels" genoemd worden.
Ze dienen als schakel tussen wetgeving en de uitvoering van deze wetgeving.

In zowel de Algemene plaatselijke verordening als de Drank en horecawet heeft de burgemeester
de mogelijkheid "nadere regels" op te stellen om aan zijn taak invulling te geven.

De Algemene plaatselijke verordening bevat ook onderwerpen waarvoor het college
verantwoordelijk is. Dit strekt zich tot onderwerpen aangaande volksgezondheid en bescherming
van het milieu.
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B|JLAGE l. Tekst hoofdstuk 3.7.2. evenementenbeleid.

3.7.2 Glaswerk

Regelmatig worden er klachten ingediend bij de politie en de gemeente met betrekking tot kapot
gegooide glazen en overig glas op de openbare weg.
Het probleem doet zich vooral voor bij:

- evenementen in het centrum;
- grotere evenementen (ook in feesttenten)
- algemene festiviteiten (Kermis, Carnaval e.d.); - grote groepen bezoekers;

Daarnaast kan het gebruik van glas bij het schenken van drank gevaar opleveren voor de openbare
orde en veiligheid. Bij activiteiten met grote groepen mensen en een overmatig gebruik van
alcohol, ontstaan gemakkelijk meningsverschillen. Uít publicaties in dagbladen e.d. blijkt dat bij het
slechten van het geschil regelmatig glas wordt gebruikt.

Om klachten en het gevaar voor de openbare orde en veiligheid tot een minimum te beperken
wordt het gebruik van glaswerk bij evenementen aan regels gebonden.
Tijdens evenementen die buiten plaatsvinden of in feesttenten is glaswerk verboden en moet er
gebruik worden gemaakt van splintervrij plastic glaswerk.
Op een terras behorende bij een horecagelegenheid is het gebruik van splintervrij plastic glaswerk
verplicht.
Hiervan is sprake als:

- Het terras binnen het evenementen terrein valt;
- Het terras direct grenst aan het evenementen terrein;
- Een buitentap en/of statafels in gebruik zijn;
- Het reguliere terrasmeubilair is verwijderd.

Als tijdens een evenement het terras regulier (zittend) in gebruik is, dan is glas toegestaan.
Overigens is dan de horecaondernemer verplicht er voor te zorgen dat dit glaswerk (afkomstig van
zijn horeca- gelegenheid) niet buiten zijn inrichting (inclusief terras) terecht komt.
Splintervrij plastic glaswerk wordt in diverse hoogwaardige materialen aangeboden. De voorkeur
gaat hierbij uit naar de keuze van een milieuverantwoord materiaal.

Als een organisator van mening is dat er overtuigende argumenten aanwezig zijn om van dit beleid
af te wijken. Kan een verzoek tot afwijking worden gedaan. Dit zal dan per aanvraag afzonderlijk
beoordeeld worden.


