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De fractie van de ChristenUnie
Gemeenteraad Barneveld
De heer H. van de Kamp

Geachte heer van de Kamp,
Datum : 6 juni 2018

Ons kenmerk:

Op 17 mei 2018 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, betreffende overlast Zeumeren. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt:

Afdeling:
B&D

Vraag 1 en 3: Op welke manier en door wie wordt er toezicht gehouden op het recreatieterrein?
Hoe verhouden zich de verantwoordelijkheden van gemeente, exploitant en de eigenaar/beheerder als het gaat om de aanpak van de overlast?

Behandeld door:
Dirk Klein
Doorkiesnummer:
(0342) 495 873
email:
d.klein@barneveld.nl
Onderwerp:
beantwoording vragen
m.b.t. overlast Zeumeren

Antwoord 1 en 3: Leisurelands B.V. is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het toezicht
en de handhaving op hun eigen in totaal twintig recreatieterreinen. De Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) van de gemeente Barneveld is van toepassing op recreatiegebied Zeumeren,
één van hun recreatiegebieden. Alle boa’s die in dienst zijn van Leisurelands zijn door het college van B&W aangewezen om op te kunnen treden op grond van onze APV. Op dit moment zijn
er vijf boa’s in dienst van Leisurelands, waarvan er drie nog door de politie beëdigd moeten worden en dus nog niet inzetbaar zijn. De genoemde boa’s zijn niet alleen inzetbaar voor Zeumeren
maar voor alle recreatieterreinen van Leisurelands.
Op drukke dagen is het reguliere toezicht door de eigen boa’s dus volstrekt onvoldoende. Uiteraard kan bij incidenten altijd een -spoed- melding bij de politie worden gedaan. De afgelopen
jaren zijn er in de zomermaanden gezamenlijke acties (politie, gemeentelijke boa’s en de boa’s
van Leisurelands) gehouden op en rond het recreatieterrein. Daarnaast ondersteunen onze eigen gemeentelijke boa’s daar waar mogelijk.
Leisurelands heeft april 2018 na enig aandringen en (bestuurlijk) overleg het initiatief genomen
voor een gezamenlijk plan van aanpak. Hierin zullen duidelijk de verantwoordelijkheden en taken
van betrokken partijen omschreven worden. Uitgangspunt blijft dat in eerste instantie Leisurelands verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving op eigen terrein (camera-inzet, boa inzet,
bebording etc.). De exploitant van de horecagelegenheid op het recreatiegebied is –binnen de
kaders van Drank- en horecawetgeving en de APV- verantwoordelijk voor het toezicht in zijn
horecagelegenheid, inclusief het bijbehorende terras.
Vraag 2: Wat gaat u, in samenwerking met de betrokken private partijen, doen om de overlast
terug te dringen?
Antwoord 2: De komende maanden houden we nog twee grote, gezamenlijke acties (politie/gemeente en Leisurelands). Deze moeten, gelet op capaciteit, vroegtijdig worden vastgesteld.
De eerste grote controle heeft 9 mei jl. plaatsgevonden.
Gelet op de beperkte beschikbaarheid van eigen boa’s zal Leisurelands dit zomerseizoen op
warme dagen extra boa inzet inhuren voor het toezicht op eigen terrein. Dit toezicht zal, waar
mogelijk, worden ondersteund door de gemeentelijke boa’s en de politie.
Bij calamiteiten op het terrein zijn wij als gemeente en is ook de politie uiteraard altijd beschikbaar.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
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