Vragen over horeca vergunning verlening sporthallen De Enterij en De Lely
29 september 2020

Geacht college.
Uit publicatie blijkt dat aan Sporthal De Enterij in Limmen en aan Sporthal De Lelie in
Akersloot een commerciële horeca vergunning is verleend. Tevens is een terras vergunning
verleend.
Vragen aan het college.
1. Waarom is dit type vergunning verleend aan de huidige exploitant van De Enterij en
De Lely en was dit niet mogelijk toen de vorige exploitant hierom vroeg? Vanaf 2013
tot 2020 is er regelmatig door de toenmalige exploitant gevraagd om de bestaande
vergunning aan te passen. Overigens ging die vraag voor aanpassing minder ver dan
de huidige vergunning.
2. Hoe past deze vergunning bij het lokale en landelijke streven om alcoholgebruik bij
sport en sportbeleving niet aan te moedigen?
3. Landelijk wordt er veel gedaan om onze sportkantines gezond te krijgen. Geen alcohol
en geen vet eten. Uit het afgeven van deze vergunning blijkt dat gemeente Castricum
hier niet in mee gaat.
Wat is de visie van de gemeente Castricum: wil men wel of niet gezonde kantines? Zo
nee, waarom heeft de gemeente Castricum een beleid dat afwijkt van het landelijke
beleid? Zo ja, hoe gaat de gemeente Castricum gezonde kantines realiseren?

4. Wordt het streven naar het ontmoedigen van alcoholgebruik bij sport en sportbeleving
door het college afgewezen gezien deze vergunningverlening?
5. Kunnen alle sportaccommodaties in de gemeente Castricum dit type vergunning
krijgen?
6. Geldt dit alleen voor alle gemeentelijk verhuurde sportaccommodaties of ook voor de
commerciële sportaccommodaties?
7. Is bij het verlenen van deze vergunning aan De Enterij gekeken naar de belangen van
de andere horeca uitbaters in Limmen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de inhoud
van deze gesprekken?
8. Dezelfde vraag voor De Lely.

9. Past dit type horecavergunning bij een sportaccommodatie. M.a.w. is dit type
vergunning noodzakelijk, vind het college niet dat de horeca in dienst moet staan van
het sociale aspect van sporten. Dus waarom is er een commerciële vergunning
afgegeven?

10. Past dit type horecavergunning - wat leidt tot extra concurrentie op horecagebied in
Limmen en Akersloot - bij een organisatie die door de overheid/gemeente deels
gesubsidieerd wordt?
11. Is er door deze vergunning tussen de horeca-exploitanten in Limmen en Akersloot nog
sprake van een gelijk speelveld c.q. faire concurrentie onderling? Hoe denken de
andere horeca-exploitanten hierover?

12. Hoe gaat het college om met anders sportorganisaties in Limmen, waarbij de
voetbalvereniging afspraken over openingstijden en drank- en eetaanbod heeft
gemaakt met de lokale horeca?
13. Is het maken van reële afspraken tussen sporthoreca aanbod en commercieel horeca
aanbod onderling af te dwingen door het college, of is de exploitant van De Enterij en
De Lely vrij om alles te doen om voor hem een optimale horeca exploitatie te
realiseren door ook op het gebied van niet-sport gerelateerde zaken zoals privé
feestjes, bruiloften en partijen en businessbijeenkomsten een concurrentiepositie op te
bouwen?

14. De verkoop van sterke drank is opgenomen in de vergunning. Is bij calamiteiten
veroorzaakt door alcoholgebruik voor, tijdens of na sporten en/of sportbeleving door
individuen en/of groepen, de gemeente (mede) aansprakelijk voor de gevolgen van
eventuele calamiteiten omdat de investeringen en het groot onderhoud van de
gebouwen voor rekening zijn van de gemeente? Hoe is dit juridisch afgekaderd?
15. Is bij calamiteiten veroorzaakt door alcoholgebruik voor, tijdens of na niet
sportgebonden feestjes van individuen en/of groepen, de gemeente (mede)
aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele calamiteiten omdat de investeringen en
het groot onderhoud van de gebouwen voor rekening zijn van de gemeente? Hoe is dit
juridisch afgekaderd?

16. Is de Sportraad in deze vergunningverlening gekend? Heeft u deze raad om advies
gevraagd? En zo ja, wat heeft deze raad geadviseerd? Zo nee, waarom is deze raad niet
geraadpleegd?

17. Is de buurt rond De Enterij en De Lely geraadpleegd over de terrasvergunning?
18. Hoe heeft de buurt rond De Enterij en De Lely gereageerd op het afgeven van een
terrasvergunning?
Dank voor beantwoording van deze vragen.
Graag zien wij de beantwoording van deze vragen binnen de gestelde termijn tegemoet.
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