
Vragen PvdA Hillegom aangaande: 

Gemeenteraad 26 maart 2014 –  Agendapunt 11 - Ontwerpbestemmingsplan Fordmuseum  

 

Geachte heer Atsma, 

Terecht wordt in het Raadsvoorstel aangegeven dat er 1 november j.l., op uitnodiging van het 

Fordmuseum, een presentatie gegeven is over de huidige en voorgenomen activiteiten, met 

inderdaad ruime aandacht voor de plannen voor technische educatie. 

Onze fractie was hier ruim vertegenwoordigd. 

Voor, tijdens en na de presentatie hebben wij begrepen, de indruk gekregen, en zijn wij ook 

weggegaan met het idee dat het Fordmuseum het idee van een party centrum an sich had 

losgelaten. En dat men zich zou gaan richten op de educatieve richting inclusief congressen etc. De 

richting dus die in de stukken ook wordt aangegeven enkel in onze ogen vergezeld van de 

mogelijkheid tot alsnog een party centrum. 

In dit licht hebben wij dan ook een twaalftal vragen over het huidige voorstel. 

1. Art. 4.1 sub e: Voor de bestemming  Gemengd – 1 is ter plaatse van ‘horeca’ ook zaalverhuur 

en restaurant toegestaan. Vallen zaalverhuur (o.m. voor feesten en partijen) en restaurant 

onder binnenevenementen? 

Antwoord: Dit kán een evenement zijn als de bijeenkomst openbaar toegankelijk is. Een 

bruiloft bijvoorbeeld is doorgaans voor een besloten gezelschap en daarom geen evenement.  

2. Zo nee, wat is de definitie van een binnenevenement? 

Antwoord: een evenement is een één of meerdaagse verrichting van vermaak, gericht op 

(groot) publiek (planregels art.1.21). 

3. Indien feesten, partijen en bruiloften niet onder de binnenevenementen vallen, worden deze 

dan in aantal, qua tijdsduur en bezoekersaantal op enigerlei wijze gelimiteerd?  

Antwoord: het aantal feesten etc. is niet gelimiteerd, tijdsduur en bezoekersaantallen wel.  

4. Zo ja, op welke wijze? 

Antwoord: De horeca van het museum valt, als inrichting waar alcohol wordt verstrekt onder 

de regels van de APV voor openingstijden. Bezoekersaantallen worden geregeld in de 

gebruiksvergunning.  

5. Als de bestemming zaalverhuur en restaurant niet beperkt is in aantal, duur en 

geluidsbelasting vergelijkbaar met de evenementen, hoe dan wel? 

Antwoord: De deelnota APV en Geluid stelt regels voor de geluidbelasting. Zie ook het 

antwoord onder 4.  

6. Door wie wordt bepaald of iets als evenement moet worden gekwalificeerd? 

Antwoord: door de vergunningverlener  APV.  

7. Dienen alle evenementen, zowel binnen als buiten bij de gemeente te worden aangemeld en 

worden deze gepubliceerd via de bekendmakingen?  



Antwoord: Ja.  

 

8. De opsomming van evenementen is niet limitatief. Is daarmee alles toegestaan en zo niet 

kunt u aangeven wat niet is toegestaan? Kunt u tevens aangeven door wie dit vooraf wordt 

beoordeeld? 

Antwoord: buitenevenementen waarbij de muziek meer is dan een ondersteunende functie 

zijn niet toegestaan.  

9. Op welke wijze denkt de gemeente de in dit bestemmingsplan genoemde aantallen 

(bezoekers, parkeerbehoefte, evenementen en geluidsniveaus) te gaan handhaven?  

Antwoord:  De BOA’s en politie houden toezicht op de openbare ruimte; de Omgevingsdienst 

West Holland ziet toe op het geluid.  

10. Kunt u aangeven wat naar uw mening het verschil is tussen een partycentrum en hetgeen 

middels dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt bij het Ford museum?  

Antwoord: ons inziens is er een significant verschil in schaalgrootte en is een partycentrum 

gericht op feesten en partijen.  

11. Er wordt aangegeven dat er voldoende alternatieve parkeerterreinen in de omgeving 

voorhanden zijn als dat nodig zou zijn, om in voldoende parkeerbehoefte te voorzien. Kunt u 

aangeven om welke terreinen het dan gaat? 

Antwoord: Dit betreft de parkeergelegenheid bij de fa’s Nord Lommerse en Lommerse 

Uitendaal.  

12. Als het Ford museum besluit een andere collectie te gaan huisvesten in plaats van de huidige, 

welke gevolgen heeft dat dan voor de bestemming zaalverhuur, restaurant en 

evenementen? Er wordt in het plan namelijk niet meer gesproken over een automuseum. 

Antwoord: Dit heeft geen gevolgen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Fractie PvdA Hillegom 

Fred van Loenen 

 

 

    

 

 

 

 


