
Beantwoording portefeuillehouder: 
 
 
Vragen fractie DUS Weert rondvraag commissie BV-IW 16 januari 2018 
n.a.v. B&W-besluit Glas of Plastic 

 

 

In hoeverre denkt u met het college besluit van december tegemoet te komen aan de 

wensen van de ondernemers? 

 

Evaluatie wat eruit springt: 
 

• Regel werkt, aanzienlijk minder glas en incidenten met glas 
• Politie / BOA’s zijn voor een algeheel glasverbod 
• Kermis piek met name op vrijdag, zaterdag en zondag 
• Gelijke voorwaarden voor iedereen 
• Interpretatie begrip restaurantfunctie is divers 
• Algemeen is er begrip, een kleine groep is tegen 
• Een herbruikbaar en milieu vriendelijk alternatief voor glas heeft de voorkeur 
• Duidelijke, heldere en strikte handhaving 
• Aanwijzing vooraf is wenselijk. 

 
Evaluatie wat is ermee gedaan: 
 

• Kermis en carnaval als evenement benoemd 
• Gebied blijft onveranderd 
• Tijdvenster carnaval onveranderd 
• Tijdvenster kermis is ingekort (vrijdag, zaterdag en zondag) 
• Ook restaurants na 20:00 uur op terras plastic 
• Restaurants dienen vooraf kenbaar te maken welke functie ze met kermis en carnaval 

vervullen. Restaurant of café? Toetsing individueel per casus 
• Opdracht gezamenlijk zoeken naar goed herbruikbaar en milieuvriendelijk alternatief. 

 
Hiermee wordt tegenmoet gekomen aan de wensen van de ondernemers.  
 

Hieronder een paar opmerkingen/vragen die in bovenstaande vraag kunnen worden 

meegenomen. 

 

1) De aanwezige horeca ondernemers zijn m.u.v. de ondernemers van de Oelemarkt niet 

echt gecharmeerd van plastic en zeker geen hard plastic. 

 

2)Welke tijdstippen/dagen is plastic het komende jaar verplicht? 

 

Plastic is sinds 2011 verplicht bij evenementen waarbij alcohol wordt geschonken en die buiten 
plaatsvinden of in feesttenten. Voorbeelden zijn Bospop, Bantopa, schuttersfeesten etc. etc. 
 
Nieuw is dat kermis en carnaval aangemerkt wordt als evenement in de zin van art 2:25 APV. 
En dat het centrum van Weert met carnaval en kermis is aangewezen als evenementen terrein. 
Hier is de grootste concentratie horeca-inrichtingen van de gemeenten. 
 
3)Theeglazen mogen wel? Deze zijn ook in diverse kwaliteiten te koop. Vanwaar deze 

uitzondering? 

 

De intentie van de regels is dat op drukke momenten waarbij veel publiek aanwezig is en waarbij 
veel alcohol gedronken wordt het probleem ervaren wordt en dat daar iets aan moet worden 
gedaan. 
Het gebruik van veel alcohol doet iets anders met mensen dan het gebruik van veel thee. Bij veel 
alcohol is er eerder sprake van agressie. Een veel thee drinker zal ik de regel niet snel agressief 
worden van de thee en zijn gedrag zal niet snel voor openbare orde problemen zogen. 
Het is zaak om de regels inherent aan de problematiek te houden. 
 

4)Het is mij niet duidelijk waarin speciaal bier nu geschonken moet gaan worden? 

 

In plasticglazen. In de markt zijn ook plastic glazen voor speciaal bier verkrijgbaar. 



 

5) Wat is de procedure voor de ZigZag? 

 

Hetzelfde als voor alle andere ondernemers. Het is een café daarmee is met carnaval en kermis 
plastic glazen verplicht voor café Zig Zag. 
 

6)Controle op de uitvoering van dit besluit. Is er zicht op de extra personele inzet? 

 

Handhaving is een uitdrukkelijk verzoek van alle partijen en met name de horecaondernemers in 
de evaluatie. Dit zal dan ook ingezet worden. 
 

7)is er ook gekeken of de afspraak over glas of plastic beperkt zou kunnen worden tot de 

Oelemarkt? Vlgs het stuk doen zich hier de ongeregeldheden voor. 

 

Het probleem doet zich niet alleen voor bij de Oelemarkt. Het incident wat uiteindelijk de druppel 
was is inderdaad op de Oelemarkt geweest. Misschien dat hierdoor verwarring ontstaat. 
 
8)geldt deze regeling ook voor de kerkdorpen, wijken? 

 

De regels gelden ten aanzien van evenementen sinds 2011 voor de gehele gemeente Weert. 
De toevoeging met kermis en carnaval is van toepassing in het aangewezen (evenementen)gebied 
in het centrum van Weert. Wat overigens niet wegneemt dat in geval er een feesttent wordt 
geplaatst met de carnaval in bv. Altweerterheide hier ook plastic is verplicht. 
 

9) Is de uitvoerbaarheid van het besluit getoetst en verwacht u voldoende commitment 

bij de ondernemers? 

 

De kermis kan als toets gezien worden. Hierbij is gebleken dat er maar 5 ondernemers waren die 
niet aan de regels voldeden. Ook is de evaluatie en aanpassing besproken met Koninklijke Horeca 
Nederland afdeling Weert. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Weert heeft aangegeven zich in 
de regels, zoals nu vastgesteld, te kunnen vinden. 
 

10) Wanneer vind er een evaluatie plaats? 

 

Na elk evenement is er een evaluatie. 


