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Onderwerp Beantwoording vraag heer Van den Raadt

Geachte heer Van den Raadt,

Tijdens de rondvraag in de commissie Bestuur van 7 januari 2016 is door u de vraag 
gesteld of restaurant De Ark zich aan de gemaakte afspraken houdt en zo ja, sinds 
wanneer. Er is immers op de rechtszitting beloofd dat er gehandhaafd zou worden 
en er zijn volgens u aanwijzingen dat geen handhaving plaatsvindt.

Naar aanleiding van het meest recente handhavingsbesluit van 8 december 2015, 
diende restaurant De Ark de horeca-activiteiten in een deel van het restaurant, 
namelijk op de eerste etage van Nieuw Heiligland 5, te staken per 1 januari 2016.
In een ander deel van het restaurant, in het pand Nieuw Heiligland 3, is het nog 
steeds toegestaan om een restaurant te exploiteren.

Op maandag 4 januari 2016 is een controlebezoek aan het restaurant gebracht door 
medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Bij dit bezoek is geconstateerd dat de horeca-activiteiten op de eerste etage van 
Nieuw Heiligland nummer 5 gestaakt zijn. De aanwezige tafels en stoelen zijn 
verwijderd.

Omdat er op dit moment concrete aanwijzingen zijn dat het restaurant zeer 
binnenkort in andere handen zal komen, is het college van mening dat de aanwezige 
bar, die zich deels op nummer 3 en deels op nummer 5 bevindt, mag blijven staan 
tot de overdracht. De bar mag echter niet gebruikt worden. Hierop zal worden 
toegezien en indien geconstateerd wordt dat de bar toch gebruikt wordt, levert dit 
een overtreding op van de opgelegde last en zullen dwangsommen worden 
ingevorderd.

Met vriendelijke groet,

Mr.B.B. Schneiders
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