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Schriftelijke vraag 
 
Schriftelijke vragen van de fractie van D66 
Ingediend op 28-7-2014 
Ingediend door: Claudia Wolff 
 
Onderwerp: 
Naleving bestemmingsplan en exploitatievergunning Brasserie ’t Zonnetje, Strandweg 5, Oud 
Verlaat 
 
Inleiding: 
Op 14 mei 2013 heeft de gemeenteraad van Zuidplas in meerderheid het bestemmingsplan 
Strandweg 5 Oud Verlaat aangenomen. In dat bestemminsplan werd mogelijk gemaakt wat reeds 
was geregeld in het voormalige bestemmingsplan, was vergund en wat was toegezegd door de 
voormalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle met een minimale uitbreiding. In feite werd op dat 
moment vastgelegd in één bestemmingsplan wat reeds was toegestaan. Meerdere fracties, 
waaronder D66, hebben daarbij opgeroepen dit bestemmingsplan en de exploitatievergunning 
strikt te handhaven en serieus om te gaan met klachten van omwonenden. Recent hebben wij 
vernomen dat op het terras van de Brasserie een uitgiftepunt voor snacks is geplaatst. 
 
Vragen: 
1. Heeft de gemeente sinds 14 mei 2013 controles uitgevoerd met betrekking tot de naleving van 

dit bestemmingsplan? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten (constateringen en eventuele 
acties)? Zo nee, waarom niet? 

2. Heeft de gemeente sinds 14 mei 2013 controles uitgevoerd met betrekking tot de naleving van 
de exploitatievergunning voor Brasserie ’t Zonnetje? Zo ja, wat zijn daarvan de resultaten? 
(constateringen en eventuele acties)? Zo nee, waarom niet? 

3. Heeft de gemeente sinds 14 mei 2013 klachten van overlast ontvangen van omwonenden? Zo 
ja, wat is hiermee gedaan? 

4. Is het college op de hoogte van de uitbreiding van het gebouw met een uitgifte punt voor 
snacks? 

5. Is deze uitbreiding conform bestemmingsplan? 
6. Zo nee, is het college voornemens handhavend op te treden tegen deze uitbreiding? 
 
Wijze van beantwoording: 
Schriftelijk 
 
Toelichting: 
Zoals beschreven in de inleiding is op 14 mei 2013 het bestemmingsplan vastgesteld dat zorgde 
voor vastleggen van de situatie zoals deze op dat moment was. De procedure van tot stand komen 
van dit bestemmingsplan verdiende niet bepaald de schoonheidsprijs. De eigenaar van de Brasserie 
heeft in het verleden steeds eerst bijgebouwd op zijn terrein en pas achteraf de formele procedures 
doorlopen. En dit meerdere keren. D66 en andere fracties hebben aangegeven dit niet nogmaals te 
willen doen en het college daarom opgeroepen dit bestemmingsplan strikt te handhaven. Dit mede 
om ervoor te zorgen dat inwoners ook voorafgaand aan de uitbreiding hun zienswijze kenbaar 
kunnen maken en deze op de juiste wijze kan worden meegenomen in de besluitvorming.  
Er is door inwoners bij ons melding gedaan van een (kleine) uitbreiding.  
 
Destijds was er sprake van overlast en is door D66 en andere fracties verzocht de 
exploitatievergunning te handhaven. Vandaar onze vragen over de handhaving daarop.  


