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Regelluwe zone’s in Gooise Meren 

 

 

 

 

Voorwoord 

In de loop van 2017 kreeg het bestuur van de Ondernemersvereniging Gooise Meren 

(OVGM) van de wethouder EZ, mevrouw Miriam van Meerten, de vraag wat de 

ondernemers/de OVGM vinden van het eventueel invoeren van Regelluwe zone’s in 

Gooise Meren. 

Het bestuur heeft daartoe drie bestuursleden aangewezen welke zich verdiept 

hebben in wat een Regelluwe zone nu eigenlijk is. 

Onderstaande conclusie bestaat uit een korte beschrijving van de 

onderzoeksactiviteiten, de resultaten van deze onderzoeksactiviteiten en de 

conclusie van het bestuur van de OVGM. 
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Onderzoek 

Het bestuur van de OVGM heeft een werkgroep samengesteld welke zich bezig 

heeft gehouden met twee vragen: 

1. Wat houdt een regelluwe zone in? Wat zijn de voorwaarden voor het 

welslagen? 

2. Hoe wenselijk zijn regelluwe zone’s in Gooise Meren? 

De werkgroep heeft bestaan uit Peter Stricker (ondernemer in Bussum en Muiden en 

bestuurslid namens Muiden), Rob Nieuwenhuis (oud ondernemer te Bussum en 

adviseur van het OVGM bestuur) en Brigitta Boonacker (ondernemer te Bussum en 

voorzitter van de OVGM) 

Het eerste onderszoeksdeel bestond uit informatie opvragen en opzoeken 

betreffende: 

- Waar in Nederland bevinden zich regelluwe zone’s? 

- Wat zijn hun ervaringen? 

- Wat zijn de voorwaarden? 

Naar aanleiding van deze gegevens heeft het bestuur haar tweede vraag, “Hoe 

wenselijk zijn regelluwe zone’s in Gooise Meren?”,  bijgesteld naar: 

 

Is de regelluwe zone het juiste middel om de regeldruk voor ondernemers in Gooise 

Meren te verminderen?  

 

Voorafgaand aan dit onderzoek was het bestuur van de OVGM enthousiast over het 

instellen van Regelluwe zone’s in Gooise Meren.  

Naar aanleiding van bovengenoemde informatie sloeg dit enthousiasme om in 

twijfel of een regelluwe zone daadwerkelijk het juiste middel is om de gewenste 

regeldrukvermindering te realiseren. Want dat regeldrukvermindering gewenst is 

staat al jaren bovenaan het verlanglijstje van de OVGM en moge bekend zijn bij een 

ieder. 

De twijfel is besproken met de wethouder. Mede naar aanleiding hiervan is in 

overleg met de gemeente besloten een enquête onder de ondernemers uit te 

zetten en daarin zo breed mogelijk te onderzoeken c.q. te peilen wat de mening 

van de ondernemers in Gooise Meren is aangaande dit onderwerp en ook welke 

regels dan het meest ‘in de weg zitten’.  
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Resultaten uit de diverse onderzoeken 

Waar in Nederland bevinden zich Regelluwe zone’s en wat zijn de voorwaarden?  

Veel gevonden informatie komt uit 2015. Enkele voorbeelden zijn toegevoegd in 

Bijlage 1.  

Uit alle bevindingen bleek dat het overgrote deel van de pilots niet het gewenste 

effect hadden gegeven wat men vooraf had gehoopt. Een van de weinige 

projecten die in de media wel redelijk geslaagd leek was de Jan Evertsestraat in 

Amsterdam. Daartoe is contact opgenomen met de winkeliersvereniging “Geef om 

de Jan Eef” (www.geefomdejaneef.nl) . 

Uit dit contact is gebleken dat het vertrekpunt om van de Jan Evertsestraat een 

Regelluwe zone te maken een andere is dan die in Gooise Meren. De problemen zijn 

niet met elkaar te vergelijken. 

Wat is een regelluwe zone? 

Een regelluwe zone in een gemeente is een gebied/zone waar bepaalde, vooraf 

afgesproken, regels niet of in mindere mate gelden.  Hierdoor zouden, in theorie, 

ondernemers minder (zware) vergunningen nodig hebben of bouwwerken sneller of 

makkelijker gerealiseerd kunnen worden. Denk hierbij aan regels in de horeca, regels 

betreffende winkel- en horeca opening- en sluitingstijden, terrassen, reclame 

uitingen op stoepen, organiseren van evenementen enzovoort. Ook zou het 

mengformules qua bestemmingen van gebouwen kunnen bevatten. 

Wat zijn de voorwaarden voor het welslagen van een regelluwe zone? 

- Buurtbewoners, ondernemers en gemeente bepalen samen (vooraf) welke 

regels weggelaten dan wel versoepeld worden. 

- De landelijke wet- en regelgeving blijft bestaan en is geldig. 

- De openbare ruimte moet toegankelijk blijven voor anderen, hulpdiensten en 

mindervaliden. 

- Afspraken worden in convenanten vastgelegd.  

Als conclusie merkte het bestuur van de OVGM op dat het welslagen van een 

eventuele regelluwe zone geheel afhankelijk is van de belangrijkste voorwaarde dat 

alle deelnemers en betrokkenen in een dergelijk gebied, bewoners en ondernemers, 

vooral SAMEN moeten beslissen welke regels voor hen van toepassing zijn en hoe zij 

samen gaan leven en werken in het betreffende gebied.   

Tevens is het bestuur van de OVGM van mening dat een regelluwe zone niet mag 

leiden tot ongelijke concurrentie met andere gebieden in de gemeente.  

Zoals aangegeven is hierna in overleg met wethouder Miriam van Meerten besloten 

een enquête onder de ondernemers van Gooise Meren uit te zetten. 

De gehele enquête met resultaten zijn terug te vinden in bijlage 2. 

http://www.geefomdejaneef.nl/
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De enquête is door de OVGM verstuurd naar ruim 900 e-mail adressen, is verspreid 

via de diverse social media kanalen en was te vinden op de website1 van de 

OVGM. Tevens is aan de andere ondernemersverenigingen in Gooise Meren, de FIN 

en de OVNV, gevraagd de enquête ook onder hun leden te verspreiden. 

De enquête was invulbaar van 16 januari 2018 tot 5 februari 2018 . De enquête is 

ingevuld door 68 personen. 

Het bestuur van de OVGM ziet de uitslag dan ook als een uitgebreide peiling. Het 

aantal respondenten is naar de mening van het bestuur te laag om hier een 

gevalideerd standpunt aan te ontlenen.  

De antwoorden en uitkomsten zijn echter wel heel duidelijk en redelijk eenvoudig te 

duiden tot enkele hoofdpijlers. 

Van de 68 respondenten heeft het overgrote meerderheid 1 onderneming in Gooise 

Meren. Ondernemers uit alle 4 de kernen hebben deelgenomen aan de enquête. 

De aantallen per kern komen redelijk overeen met de realiteit van ondernemers 

dichtheid per kern. Meer dan de helft van de respondenten heeft zijn onderneming 

in een winkelgebied gevolgd door de horeca en dienstverlening. (vraag 1, 2, 3, 4 en 

5). 

Bijna 59% van de ondervraagden geeft aan nooit last te ervaren van de regels in de 

gemeente Gooise Meren, 38,2% soms en 2,9% vaak. De regels die met kop en 

schouder bovenaan staan qua hinder bij bedrijven zijn de regels m.b.t. tot het 

parkeren (vraag 10 en 11).  Parkeren blijft bij alle volgende vragen steeds bovenaan 

staan. Opvallende andere steeds terugkerende items zijn een vraag om variabel 

dan wel ruimere openings en sluitingstijden voor de detailhandel en horeca en 

flexibiliteit in de omgang met regels: goed kijken naar de betreffende situaties en 

dan te beoordelen – niet regels om de regels hanteren. Maar regels hanteren om 

het doel waarvoor de regels ooit zijn gemaakt. 

Op de vraag in hoeverre ondernemers tegenover het instellen van een regelluwe 

zone staan reageert 53% is positief tot zeer positief, 25% staat hier neutraal tegenover 

de 22% weet het niet of staat er negatief tot zeer negatief tegenover. 

De toelichtingen kunt u lezen in bijlage 2 onder vraag 13 a. 

Wij raden u tevens aan de reacties op vraag 19 in bijlage 2 te lezen. Vele nuttige op- 

en aanmerkingen welke de OVGM in haar overwegingen en op andere fronten 

zeker meeneemt.  

 

 

                                                                 

1 http://www.ondernemersgooisemeren.nl/2018/01/16/enquete-regelluwe-zone/  
 

http://www.ondernemersgooisemeren.nl/2018/01/16/enquete-regelluwe-zone/
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CONCLUSIE  

Als er één ding duidelijk wordt en natuurlijk eigenlijk ook al was, is dat er een sterke 

roep en vraag is om de regeldruk te verminderen. Het is zo zonde van de tijd en 

energie, maar ook niet te snappen, om bijvoorbeeld ieder jaar bij de aanvraag van 

een parkeervergunning weer een uittreksel van de KvK te moeten aanleveren. Te 

vaak lezen we ook nu weer dat in de beleving van ondernemers de regels worden 

gehanteerd om domweg de regel te hanteren. Hier vertellen wij niemand iets nieuws 

mee. 

Maar is een regelluwe zone dan het juiste middel om de regeldruk te verminderen?   

Het bestuur van de OVGM is van mening dat een regelluwe zone niet het juiste 

middel is. 

Een regelluwe zone betreft deelgebieden in een gemeente. De regeldruk wordt in 

alle delen van de gemeente ervaren. De regeldruk moet in de hele gemeente 

verminderd worden. 

Met het invoeren van een regelluwe zone schaf of verminder je regels, maar creëert 

er aan de andere kant weer bij. Wel in gezamenlijk overleg, maar toch, je hebt weer 

andere regels. 

En in dit genoemde overleg schuilt volgens het bestuur van de OVGM het grootste 

nadeel c.q., de grootste valkuil van een regelluwe zone: de noodzaak en 

voorwaarde voor het vele en grondige overleg tussen alle belanghebbende 

partijen: bewoners, ondernemers en gemeente. De OVGM is van mening dat dit in 

de praktijk niet gaat werken2. Wanneer er niet of onvoldoende overleg is tussen alle 

belanghebbende partijen bestaat het risico dat het recht van de sterkte, of te wel 

degene met de grootste mond of de grootste zak met geld, gaat gelden. Dit is een 

zeer onwenselijke situatie. 

Maar wat dan wel? 

Graag gaat de OVGM in gesprek met de gemeente – het nieuwe college – over de 

vele regels die de ondernemers in de enquête hebben aangegeven. Kortom een 

grondige evaluatie van parkeerbeleid, opening- en sluitingstijden, maar ook 

terrassen en precario. Allen en alles met één doel en oogmerk: WAT IS HET DOEL VAN 

DE REGEL (ook al weer). Daarbij ook de oproep aan gemeente en ambtenaren: 

handel vooral en alleen maar naar het doel van de regel! 

In bijlage 3 hebben wij, naar aanleiding van de vele opmerkingen in de enquête 

een lijstje met (eerste) aanbevelingen en ‘quick wins’ geformuleerd.  

 

                                                                 
2 Op vraag 18, Wat zou u zelf willen doen voor een beter ondernemersklimaat in de gemeente?, antwoord 
51,5% van de ondernemers dat zij geen actieve rol voor zichzelf zien, daar waar juist in regelluwe zone’s een 
actieve participerende houding van de ondernemers een voorwaarde is. 
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Tot slot vonden wij een heel terechte opmerking in de enquête uitslagen: er is totaal 

geen aandacht geweest voor duurzaamheid en milieu. De OVGM staat hier 

helemaal achter.  Overheid en ondernemers moeten zich samen gaan verdiepen in 

hoe zij de circulaire economie in Gooise Meren goed vorm gaan geven. Hoe 

faciliteren wij ondernemers in deze (zoek)tocht zodat afval geen afval meer is maar 

een grondstof. De OVGM zal er alles aan doen om dit (hoog) op de agenda te 

plaatsen.   

 

 

Namens het bestuur van de Ondernemersvereniging Gooise Meren (OVGM 

Brigitta Boonacker 

Voorzitter  

Februari 2018 
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BIJLAGE 1  

Retial Trend januari 20156:  

Regelluwe zones: kansrijk 
of kansloos? 
Door Walther Ploos van Amstel  

Lector Citylogistiek bij Hogeschool van Amsterdam 

Veel gemeenten willen met regelluwe zones de lokale economie stimuleren en de leegstand 

aanpakken. Gaat dat werken? Als betrokken bewoner maak ik me zorgen over de plannen die 

er nu liggen. Gaan ze daadwerkelijk bijdragen aan meer leefbaarheid en economische 

vitaliteit? Veel gemeenten willen met regelluwe zones voor horeca en winkels, zogenoemde 

freezones, de economie stimuleren en de leegstand aanpakken. Een regelluwe zone staat voor 

een aanpak om een ander innovatief ruimtegebruik te faciliteren door versoepeling van regels 

en procedures met als doel de lokale economie te stimuleren. In de praktijk komt het 

verminderen van de regeldruk neer op een ‘carte blanche’ voor meer terrassen, langere 

openingstijden, minder precario, het toestaan van mengformules en het afschaffen van 

vergunningen. 

Starters en stoppers  

De vraag is of regelgeving en bureaucratie goede ondernemers echt belemmert. Meer dan 

helft van de startende ondernemers in horeca en retail stopt al binnen drie jaar. Ze laten de 

maatschappij achter met de onbetaalde rekeningen. Velen vergissen zich in het 

ondernemerschap en de investeringen en vaak ontbreekt het aan een onderscheidend plan. 

Hebben we echt nog meer wafelzaken, biertuinen, burgerbakkers, ticketverkoper en 

koffiejuweliers nodig? Die zaken verdringen elkaar enkel. In de meeste plannen voor 

regelluwe zones ontbreekt het aan concrete doelstellingen waarmee kan worden bepaald of de 

pilots succesvol zijn en daadwerkelijk bijdragen aan meer leefbaarheid en economische 

vitaliteit. Ook moet voorkomen worden dat er een ongelijk speelveld komt voor andere 

ondernemers in de gemeente. 

Economische dorpspolitiek  

Waarom zouden gemeenten de regelluwe zones beperken tot horeca en winkels? 

Ondernemerschap in bijvoorbeeld de ICT-sector en zakelijke dienstverlening levert een veel 

grotere, en structurele, bijdrage aan de lokale economie. De impact van die sectoren reikt ver 

buiten de eigen gemeente en zelfs ver buiten de landsgrenzen. Wie zou er niet graag een 

nieuwe Booking.com, Coolblue of Spil Games binnen de gemeentegrenzen hebben? Geef die 

sectoren dan voorrang in de regelluwe zones. Welke regeldruk ervaren die sectoren als een 

belemmering voor hun ondernemerschap? 

Bewoners  

In alle plannen worden de bewoners niet genoemd. Die bewoners willen een goede balans 

tussen wonen, ondernemer en ontspannen in hun buurt. De vraag is of die regelluwe zones, 

zonder hun als bondgenoten, echt gaan bijdragen aan meer leefbaarheid en economische 
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vitaliteit van hun buurt. Dat doen nog meer horeca en nog meer winkels niet, leert de ervaring. 

De regelluwe zones zouden ondernemers en bewoners als bondgenoten juist moeten 

verbinden. Geef de bewoners dan ook een stem bij het opstellen van de plannen en de 

evaluatie van de pilots, dan hebben die regelluwe zones, als broedplaatsen van 

ondernemerschap, ook echt een kans van slagen. 

Kansrijk  

De vele plannen voor regelluwe zones verdienen zeker nog een opwaardering om de die zones 

tot echt bruisende broedplaatsen van ondernemerschap te maken. Geef ook ruimte aan andere 

sectoren dan alleen horeca en winkels, hanteer duidelijke en meetbare doelstellingen en betrek 

buurtbewoners bij de pilots. Anders zijn de regelluwe gebieden kansloos.  

 

 

16 MAY 2017   (WWW.P-PLUS.NL) 

REGELLUWE ZONES CIRCULAIRE 

ECONOMIE NOODZAAK 

 

Wil de circulaire economie in Nederland op gang komen, dan zijn er tientallen regelluwe zones 

nodig. Plus een miljard euro per jaar, cumulatief. Dat stelt hoogleraar duurzaamheid Jan 

Jonker van de Radboud Universiteit op basis van landelijk onderzoek. 

Jonker signaleert dat de circulaire economie in praktijk ‘beperkt’ op gang komt, terwijl het in 

beleidsnotities van overheid en bedrijfsleven als een prioriteit voor de toekomst van Nederland is 

neergezet.  

Het is een van de meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek naar businessmodellen voor de 

circulaire economie, dat gebundeld is in het rapport ‘ Een zwaluw voorspelt veel goeds’. De situatie is 

zo urgent, dat Jonker zijn boodschap aan de politiek wil meegeven. ”Reserveer op de begroting voor 

2018 een bedrag van een miljard euro. Voor 2019 een bedrag van 2 miljard euro. Voor 2020 4 

miljard. Voor 2021 8 miljard. Dan worden we als Nederland wereldkampioen circulair ondernemen.” 

Maar het gaat niet alleen om geld. Jonker signaleert een klassiek kip- en ei probleem: “De 

Rijksoverheid wacht op het bedrijfsleven, terwijl ondernemers zekerheid van wetgeving verlangen, 

om grote investeringen voor de toekomst te kunnen doen. Door de huidige wet- en regelgeving voelen 

innoverende ondernemers zich de illegaliteit in geduwd”, verwoordt Jonker een veelgehoorde klacht 

over het knellende juridische en fiscale kader in Nederland. 

Jonker legt uit: “Het gaat vooral om afval. Dat heet nu in de circulaire economie grondstof, maar dat 

was indertijd niet de insteek van de wetgever. Er zijn met de allerbeste bedoelingen wetten geschreven 

die bedoeld waren om mensen en omgeving te beschermen tegen vervuilers. Het effect nu is echter 

dat je niet eens een koffiezetapparaat mag maken van 100 procent gerecycled plastic. Praat eens met 

mensen die met vergisting energie willen maken. Dan hoor je alleen maar verhalen over: dit mag niet, 

en dat moet zus en zo. Zo komen we niet verder. Je kunt niet experimenteren wanneer je van de 

http://www.p-plus.nl/resources/articlephotos/large/janjonker5001.jpg
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wetgever alleen maar binnen de vastgestelde lijntjes mag kleuren. Dan maak je innovatie 

onmogelijk.” 

 

 

Behoefte aan 50 proefzones 

Volgens Jonker moet de huidige milieuwetgeving daarom plaatselijk buiten werking worden 

gesteld. “Ik loop nu even op de conclusies van vervolgonderzoek vooruit, maar we kwamen al 

onderzoekende tal van plaatsen tegen die als proefgebied kunnen dienen. Denk aan de plannen bij 

Schiphol, Circular Valley in Hoofddorp, of initiatieven in Nijmegen en Friesland. Denk aan 

verschillende burgerinitiatieven zoals in Wageningen en in Lelystad. We hebben er niet eens goed 

naar gezocht en ik kan zo al 15 plekken aanwijzen waar behoefte is om te experimenteren. Ik schat dat 

er in Nederland de komende jaar minstens 50 plekken zijn die in aanmerking kunnen komen als 

regelluwe zone.” 

Overheid en consumenten achterblijvers 

Werk aan de winkel voor de ‘organisatiewereld’, waar de circulaire economie blijkens het onderzoek 

‘beperkt praktisch voet aan de grond krijgt. Het denken over circulaire economie loopt ver voor op de 

organisatiepraktijk’. Jonker: “We praten er veel over, maar dat blijkt dus een elite te zijn.” 

Op zijn Jonkeriaans: “Ik hoor dus heel veel gepraat, maar we moeten het nu wel gaan doen!” 

Dat geldt overigens ook voor de consument, want deze ontbreekt volledig in de praktijk van 

circulair ondernemen, signaleren de onderzoekers: “Die blijft steeds vaker na een paar weken alweer 

een nieuw jurkje te kopen. Dat kan zo niet langer.” Uitzonderingen zijn de opkomende reparatieshops, 

de Repair Cafés. 

Jonker schreef tal van boeken over ondernemerschap en businessmodellen. In de circulaire 

economie ontbreken die modellen nog. “Je krijgt ondernemers niet zo ver dat ze gaan investeren 

wanneer ze niet weten waar ze aan toe zijn, wanneer de ene regering dit wil en de volgende weer wat 

anders. Als het over strategie voor het land gaat, kun je zo niet sturen. Het is toch al heel erg lastig om 

een sluitend businessplan te maken voor circulaire praktijken, zonder afhankelijk te zijn van 

overheidssubsidies of potjes die bedrijfstakken ter beschikking stellen. Denk je dat er al winstgevend 

‘biokarton’ gemaakt kan worden? Of gerecycled vlakglas? Nee, dat kan dus nog niet.” 

Hoe zien verdienmodellen er straks uit? 

In het rapport reiken Jonker en zijn mede-auteurs vijf bouwstenen aan om tot businessmodellen 

voor de circulaire economie te komen, die wél zwarte cijfers opleveren. De bouwstenen gaan in op 

kringlopen, waardecreatie, strategie, organisatiemodel en verdienmodel. 

Over de laatste bouwsteen, een verdienmodel voor de circulaire economie, staat in het rapport: 

“Omzet wordt onder andere gemaakt door de tijd heen (lease of performancemodellen) op basis van 

bijvoorbeeld pay per view of dankzij het samen creëren van waarde in een waardecyclus. Dit betekent 

wel dat kosten en opbrengsten gedeeld moeten worden door de betrokken partijen, in een kringloop 

door de tijd heen. Het kan dus ook betekenen dat een bepaalde grondstof meerdere keren door de tijd 

heen verschillende keren nieuwe waarde krijgt. Het gangbare denken over verdienmodellen sluit hier 

niet echt op aan. Dat is immers primair gebaseerd op één transactiemoment, aangevuld met een scala 

aan abonnements-, onderhouds- en leasemodellen.” 

Daarom ook die zones waar de milieuwetgeving even niet telt. Maar Jonker is er beducht voor naar 

de andere kant door te slaan. “Met regelluwe zones wil ik ook geen outlaws stimuleren, die zich niets 

of nergens meer iets van aantrekken. Ik wil geen wetteloos gebied. Ik wil een terrein waar duurzame 

ondernemers met al hun ethische principes aan de slag kunnen met algen en met sociale transitie en 

noem maar op.” Jonker hoopt dat de regelluwe zones versneld duidelijk maken welke wet- en 

regelgeving opgeruimd of vernieuwd moet worden.” 
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Financieel Dagblad juni 2015 

 

Ilse Zeemeijer Harmen van der Meer • Economie & Politiek 

AMSTERDAM GAAT 
BUREAUCRATIE TE LIJF 
MET ‘REGELLUWE ZONES’ 
Minder regels, belasting en handhaving en meer vertrouwen in de ondernemer. Amsterdam 

stemt woensdag als eerste gemeente in Nederland over ‘regelluwe’ zones voor winkelstraten 

en horeca. De stad hoopt dat de winkelstraten met hoge leegstand door het afschaffen van 

regels weer gaan bruisen. De praktijk blijkt weerbarstig: ook in de ‘freezone’ worden de 

risico’s zoveel mogelijk afgedekt. 

GEEN GARANTIE OP SUCCES 

Amsterdam is een van de eerste steden die experimenteert met een ‘regelluwe zone’ voor winkels en 

horeca. In steden als Goes en Alkmaar wordt er sinds april geëxperimenteerd met 'verlichte regels'. 

Oftewel: regels die ondernemers in winkelgebieden belemmeren kunnen worden geschrapt of tijdelijk 

worden opgeschort. In Utrecht heeft de gemeente op aandringen van Koninklijke Horeca Nederland al 

eerder de exploitatievergunning voor horecaondernemers zonder terras en alcoholische dranken afgeschaft. 

 

De resultaten in Utrecht zijn teleurstellend, zo blijkt uit een inventarisatie van de gemeente Amsterdam. De 

meeste ondernemers komen niet voor de vrijstelling in aanmerking omdat ze juist wel een terras hebben en 

ook alcohol willen schenken. Daardoor heeft slechts een aantal zaken van de afschaffing geprofiteerd. 

‘Voor de probleemzaken is het door de afschaffing makkelijker geworden om open te blijven’, zo staat er 

in het rapport. ‘Het afschaffen van de exploitatievergunning in Amsterdam zal mogelijk op soortgelijke 

problemen stuiten.’ 

 

De Amsterdamse lijst met regelsdie in een ‘regelluwe’ of ‘regelvrije’ zone kunnen worden 

afgeschaft, lijkt haast te mooi om waar te zijn. Zo kan er een streep door de exploitatie- en 

terrasvergunning, de twee papiertjes die een ondernemer nodig heeft om een terras te starten. 

Ook de belasting die ondernemer moeten betalen voor het uithangbord op de stoep, de 

zogenaamde precariobelasting, kan in de prullenbak. Mogelijk wordt ook de drank- en 

horecavergunning afgeschaft, als onderdeel van een landelijk experiment. De hoofdstad is 

ambitieus, zo zei wethouder Kajsa Ollongren onlangs in de raad. Amsterdam wil Den Haag 

laten zien wat er mogelijk is. 

Primeur voor de 'Jan Eef' 

https://fd.nl/auteur/ilse-zeemeijer
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3245
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235585/type=pdf#search=&quot;freezone&quot;
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235585/type=pdf#search=&quot;freezone&quot;
http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235586/type=pdf#search=&quot;freezone&quot;
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Als de politici het voorstel goedkeuren, heeft de Jan Evertsenstraat de primeur. Deze straat 

kwam vijf jaar geleden in het nieuws door de moord op een juwelier. Sindsdien proberen 300 

ondernemers en bewoners van dewinkelstraatvereniging ‘Ik geef om de Jan Eef’ het imago 

van ‘no-go-area’ van zich af te schudden. De straat bestaat nu uit een bonte mix van 

ondernemers,van ouderwets buurtcafé ’t Stoplicht tot de hippe koffiezaak White Label Coffee 

en een Albert Heijn. 

Ondernemers zijn nog lang niet tevreden. ‘Dit is nog steeds een hele lelijke winkelstraat’, zegt 

Petra Verwaal van vintagewinkel Things I like Things Ilove. ‘Tachtig procent van de winkels 

bestaat uit belwinkels en shoarmazaken. De straat is niet inspirerend.’ 

  

'Meer ruimte' 

De ‘regelluwe’ zone moet daar verandering in brengen, zegt VVD-raadslid 

eninitiatiefnemer Marja Ruigrok. ‘Initiatieven van ondernemers en burgersmoeten meer 

ruimte krijgen. Je mag niet zomaar spullen op de straat zetten,een terras inrichten of alcohol 

schenken. In een regelluwe zone moet datstraks zonder vergunning kunnen. Ook 

bestemmingsplannen, die vaak eenbelemmering zijn, worden flexibel gemaakt.’ 

Sinds de straat op de lijst met proeflocaties staat, krijgt Jeroen Jonkers van 

dewinkelstraatvereniging veel vragen van winkeliers. ‘Mag ik nu alles?’ ‘Nee’,zegt hij 

resoluut. ‘Ook in een regelluwe zone moet je met alle belangenrekening houden. Als je een 

terras wilt beginnen, moet je eerst met de burengaan praten.’ Dit is de zwakke plek van de 

‘freezone’. ‘Als iedereen eenvoorstel goed moet keuren, dan gebeurt er niets.’ 

'DEZE STRAAT HEEFT CREATIVITEIT NODIG' 

‘Regels beperken een ondernemer’, zegt Petra Verwaal, mede-eigenaar van kleding- en interieurwinkel 

Things I Like Things I love in de Jan Evertsenstraat, stellig. ‘Je hebt voor alles een vergunning nodig. Dat 

betekent minder vrijheid en creativiteit. Juist dat is nodig in deze straat.’ 

 

De regels hebben Verwaal tot nu toe niet tegen gehouden. ‘Als er een nieuwe collectie is, dan geven we op 

donderdagavond tot tien uur een borrel. We gaan net zo lang door tot de politie komt. Meestal zijn ze 

coulant als de muziek te hard staat of als er iemand met een biertje op straat loopt.’ 

 

Verwaal juicht een regelluwe zone toe. ‘Als het doorgaat, dan zou ik hier elke donderdagavond eetstalletjes 

neer willen zetten op de stoepen, net als in Londen.’ 

 

Niet alle ondernemers zullen de initiatieven die straks in de regelluwe zone worden voorgesteld door 

omwonenden en ondernemers omarmen, verwacht Verwaal. ‘Vorig jaar hebben we kerstverlichting van 

gekleurde jerrycans in de straat opgehangen, gemaakt door kunstenaars. Veel ondernemers waren boos. 

Waar is gewone kerstslinger gebleven? De straat wordt nog steeds gedomineerd door ondernemers die hier 

al twintig jaar zitten. Zij voelen zich ongemakkelijk bij de veranderingen en hebben niet altijd de energie en 

creativiteit om hierin mee te gaan. Sommige ondernemers spreken de taal ook niet of nemen de telefoon 

niet op. Daardoor lukt het bijvoorbeeld al twee jaar niet om de gevels met elkaar aan te pakken.' 

 

Uit de comfortzone 

http://www.geefomdejaneef.nl/
http://vvdamsterdam.nl/marjaruigrok/article/5247/Jan-Eef-wordt-eerste-freezone/
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Politici en ambtenaren moetendoor het experiment uit huncomfortzone, benadrukt Jonkers.Dit 

is makkelijker gezegd dangedaan. In het raadsvoorstel staantalloze voorwaarden. Zo kan er 

paseen regelluwe zone komen als ereen convenant is afgesloten tussende gemeente, bewoners 

enondernemers. Eengeschillencommissie ziet toe op denaleving van de afspraken.Bewoners 

die er bij de commissieniet uitkomen, kunnen alsnog bijde overheid aankloppen of naar 

derechter stappen. 

‘Dit is typisch Nederland’, zegtPeter Bex lachend. Zijn bedrijf SiraConsulting adviseert de 

overheid aljaren over het verminderen van deregeldruk. ‘Iedereen wil zich eraltijd mee 

bemoeien. Dat maakthet moeilijk om dit soort afsprakente maken.’ De term ‘regelluw’ 

of‘freezone’ is daarom ookmisleidend, concludeert Bex. ‘Erzijn altijd regels, ook in 

dezezones.’ De vraag is of de freezonehet juiste middel is omondernemerschap te stimuleren. 

‘Binnen de bestaande wet- en regelgeving ishet al mogelijk om te experimenteren en 

uitzonderingen te maken. In 70%van de gevallen voldoet een initiatief aan de regels, maar ligt 

het probleem bijde uitvoering van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld 

encapaciteit is om voorstellen van ondernemers snel te behandelen. Daar moeteen gemeente 

zich vooral op concentreren.’ Ook daar wordt in Amsterdamaan gewerkt, benadrukt Ruigrok. 

'Snelheid in de dienstverlening naarondernemers is een ander actiepunt van dit college.' 

Voor trouwkaartenwinkel Merci Beaucoup komt het experiment te laat. Op het reclamebord 

op de stoep wordt winkelpand ter overname aangeboden.Klanten laten de winkel met 

glimmend roze bruidsartikelen links liggen, zegtde man van eigenaresse Youla Alagahgi. 

‘Twintig jaar geleden liep het hierstorm. Nu komt er bijna niemand meer. Een regelvrije zone 

gaat daar niets inveranderen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=235585/type=pdf#search=&quot;freezone&quot;
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BIJLAGE 2     

Enquete Regelluwe zone Gooise Meren.  RESULTATEN 

68 deelnemers / door 68 personen ingevuld. 

geactiveerd van 16 januari 2018 tot 5 februari 2018 

De enquête is verstuurd naar ruim 900 e-mailadressen en verspreid via diverse 

socialmedia kanalen en de website van de OVGM 

(http://www.ondernemersgooisemeren.nl/2018/01/16/enquete-regelluwe-zone/ ) 

 

 
 

http://www.ondernemersgooisemeren.nl/2018/01/16/enquete-regelluwe-zone/
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12. Wat zou u in het ondernemen willen doen wat nu niet kan? 
- Hier vormt gemeente geen bellemmering.  
- geen aanvullingen nodig  
- Dit is een vraag waar ik niets mee kan.... 
- nvt 
- gewoon mijn werk zoals ik dat wil 
- Heb ooit willen aanbouwen,mocht niet dat is jammer Verder erg tevreden 
- erger mij aan flyeren in het centrum kan dat niet gebeuren met uitsluitend een vergunning? 
- Terras uitbreiden 
- n.v.t. (2x) 
- Niets, denk ik. Wel vind ik dat de gemeente winkeliers tegemoet kan komen bijvoorbeeld door 
een ander, vriendelijker parkeerbeleid. Ook begrijp ik niet waarom ik belasting moet betalen voor 
gemeentereiniging. De bakken zitten op slot of zijn vol. Ik neem mijn afval meestal mee naar huis 
om het in mijn woonplaats weg te gooien. Intussen ben ik druk met het opruimen van zwerfafval 
voor mijn winkeldeur. 
- geen 
- Ondernemers mee laten denken/participeren wat voor soort winkels zich vestigen in het 
winkelgebied. Pandeigenaren niet zulke ontzettende hoge huren laten berekenen. 
- Kerstmarkt in de straat waar de winkel staat dus kraam voor de deur. Geen gezeur wanneer je 
de mensen naast kleding een drankje of hapje aanbiedt. Mensen hebben snel parkeer boete te 
pakken a 90 E, dus kopen ze daarna niks meer. 
- Mengformule vestigen in pand met eenzijdige bestemming. Parkeervrijheid behouden in het 
centrum van Naarden (wel met parkeerkaart). 
- Niet van toepassing. 
- Terras normaal kunnen exploiteren ipv zo vroeg dicht wat in mijn ogen heel ouderwets is  
- Meer ondernemen en minder tijd kwijt aan regels, de stad aantrekkelijker kunnen maken met 
gezond verstand en smaak.  
- Uitbreiden ruimtes voor parkeren fietsen, in het weekend eenrichtingverkeer in de Marktstraat in 
Naarden Vesting. 
- openingstijden winkels en horeca bij ondernemers leggen, zij kunnen prima dit zelf handhaven, 
reguleren. open zijn wanneer nodig. 
- Zou heel graag verruiming van terras tijden willen wanneer de situatie dat toe staat. Dat zou 
kunnen zijn met temperaturen van rond de 21 graden en hoger. Rondom aangrenzende 
gemeentes is dit wel mogelijk tot 23.30. Er ontaard nogal eens discussie wanneer ik de gasten 
naar binnen moet sturen , dat is elke keer weer een lastige discussie.....Kost uiteindelijk veel 
klandizie. 
- Gaat er meer om dat je niet de hele tijd moet nadenken of je ergens een vergunning voor nodig 
hebt. 
- Alcohol schenken in winkel. Groter terras. 
- Grote evenementen met veel reënactment. Naspelen van historische momenten, in tijden van 
oorlog of vrijheid, om te laten zien hoe men hier vroeger leefde. Ook meerdaagse evenementen, 
waarbij de reënactors op het terrein overnachten. In andere gemeenten kan dit, bij ons wordt het 
altijd geweigerd. 
- niets 
- Kan ik me nog niet over uiten maar meer buiten evenementen 
- Horeca die niet aan de regels voldoet: SLUITEN. 
- buitenverkoop 
- Openingstijden van het Maxisterrein verruimen. Lees een uitzonderingspositie, we hebben meer 
ruimte nodig om de openingstijden te verruimen om de concurrentie zoals Almere en Amsterdam 
bij te kunnen blijven. 
- Soepel parkeerbeleid 
- Meer duidelijkheid betreffende parkeervergunningen. 
- Meer flexibiliteit in vestigingsbeleid geeft meer creatieve invullingsmogelijkheden voor 
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leegstaande winkels en kantoorpanden. Beleid meer in afstemming met de ondernemers in het 
betreffende winkelgebied. 

 

 

 

13.a. Kunt u uw antwoord toelichten? 
- Regels worden over het algemeen verzonnen door mensen die geen schade lijden van die 
regels en uberhaubt niet weten wat ondernemen is voor een kleine ondernemer(salaris wordt 
toch wel overgemaakt!) Er wordt meestal niet verplaatst in de wereld van de ondernemer die door 
keihard werken probeert zijn neus boven water te houden(en ook om zijn belastingen te kunnen 
betalen!)  
- Minder regels zijn altijd welkom 
- nee 
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- Ik vind dat regels voor iedereen het zelfde moeten zijn (gelijk speelveld) Muv hinder tav direct 
omwonende 
- zou nog geen idee hebben hoe het uit zou pakken 
- Verrassend genoeg is Bussum tegen de landelijke trend in de afgelopen jaren regelzuchtiger 
geworden. 
- Wij zijn tevreden met zoals het nu gaat. 
- Minder regels is altijd prettig. 
- minder regels minder zorg 
- Regels versoepelen in een horeca-gebied is geen positieve ontwikkeling. Nu al veel overlast 
van vuilnis (wordt te weinig of niet opgehaald, handhaven gebeurd te weinig), niet goede 
afzuiging kan overlast veroorzaken. Terraszone's niet uitbreiden, meer handhaving. 
- In de Marktstraat worden winkeliers niet bij de besluitvorming betrokken wanneer er een 
activiteit plaats vindt. Bijvoorbeeld bij de carnavalsoptocht vanaf 15.00uur, wordt de straat al om 
12.00uur afgesloten = veel minder omzet. 
- zie ant 12 
- weet ik niet, er wordt nl. niet gerzegd waarop de regelluwte betrekking zal gaan hebben 
- Mengformule vestigen in pand met eenzijdige bestemming. Parkeervrijheid behouden in het 
centrum van Naarden (wel met parkeerkaart). Regelluw betekent dan dat er een geaccepteerd 
beleid met heldere spelregels is voor zowel gebruikers als verschaffer, zonder te vervallen in 
starheid de het doel niet meer dient. 
- Ben in zijn algemeenheid van mening dat er teveel onzinnige regels zijn. Die soms wellicht 
alleen bestaan om leges te kúnnen heffen. Althans, zo lijkt het. 
- Ik zou niet weten waarom goed gefundeerde regels niet voor een ieder zouden moeten gelden. 
Onzinnige regels zijn voor alle inwoners onzinnig. 
- Ik denk dat samen optrekken en overleggen beter werkt dan iets opleggen. 
- Maak gebruik van gezond verstan en consensus. 
- openingstijden winkels en horeca bij ondernemers leggen, zij kunnen prima dit zelf handhaven, 
reguleren. open zijn wanneer nodig. zomers meer kansen dan in de winter, dus beter benutten 
uren medewerkers en locatie 
- Geeft meer mogelijkheid tot individuele vrijheid. Er zijn regels die hard en duidelijk zijn maar 
niemand weet dan waarom die op een bepaald moment op dat punt gelden. Is dat dan nodig. Iets 
op een stoep van 5 meter zetten is natuurlijk anders dan iets op een stoep van 50 cm. 
- Ondernemers zijn er juist ook bij gebaad dat gebied leefbaar is. Weinig regels vergroot reuring 
wat goed is voor leefbaarheid in Gooise Meren. Nu niet gemakkelijk voor meeste ondernemers. 
- Gezien onze uitzonderlijke locatie en werkzaamheden, zou dit voor ons mogelijkheden kunnen 
bieden. 
- Regelluwe zones moge geen nadelig effect hebben op de leefbaarheid en mogen niet leiden tot 
irritaties bij bewoners. Balans tussen wonen en werken is in de Vesting erg belangrijk. Regelluwe 
zone in de Vesting derhalve in mijn ogen niet haalbaar. 
- meer vrijheid voor ondernemers 
- Zie de Horeca die zijn godsliederlijke gang maar gaat. Is dit voorstel niet al te makkelijk om je 
als gemeente van je verplichtingen te ontdoen? Komt op mij nogal laf over. 
- Regels zijn duidelijk voor iedereen 
- Meer flexibiliteit in vestigingsbeleid geeft meer creatieve invullingsmogelijkheden voor 
leegstaande winkels en kantoorpanden. Beleid meer in afstemming met de ondernemers in het 
betreffende winkelgebied. 
- Als er goed geluisterd wordt naar ondernemers en bewoners ......en ook onderling is er veel 
mogelijk. MOEITE DOEN is het motto voor een ieder (gejat van Theo Maassen) 
- weet ik te weinig van om hier nu een gedegen antwoord op te geven. 
- Ik heb helemaal niets met de gemeente te maken met mijn bedrijf. 
- Hoop op invulling leegstand om mij heen 
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19. U bent aan het einde van de vragenlijst. Heeft u nog opmerkingen? 
 

- Geen (3x)  
- Ik vraag mij af of een regelluwe zone werkt. Er is veel onderling overleg tussen ondernemers 
nodig en noodzakelijk. Ook is overleg en communicatie met bewoners onontbeerlijk. Volgens mij 
gaat dat uiteindelijk, helaas niet werken. En dan geldt het recht van degene die het hardst 
schreeuwt en dat is m.i. uiterst onwenselijk.  
-  
- Gratis parkeren in Bussum eo, is goed tegen leegstand 
- n.v.t. 
- nvt  
- nee (18x) 
- neen (2x) 
- niets 
- geen dank u wel 
- Goed iniatief 
- eenvoudiger regelgeving betreffende een verbouw vergunning 
- Nee geen opmerkingen 
- Hou aub op met het bijvoeglijk gebruik van ‘stukje’ in relatie tot activiteit horeca. Dat slaat 
nergens op. Werkt verwezenlijking risico in de hand dat één kopje koffie of glas water wel mag. 
Maar twee of meer niet, omdat dan geen sprake meer is van ‘stukje’ . En een kop snert: valt dat 
onder stukje of hele horeca? 
- Neen (3x) 
- Nee (7x) 
- Wij vinden het belangrijk dat ieder zijn winkel inricht als bedoeld. Dus een kleding zaak een 
kledingzaak, een kapper een kapsalon, een bakker enz..... Al men horeca of iets anders in zijn 
winkel er bij gaat nemen om misschien meer klanten te kunnen krijgen zullen de koffie corners 
kroegjes weer minder aanloop krijgen en dat is oneerlijke concurrentie. Omdat wij een unieke 
winkel hebben waar er maar 1 van is in deze omgeving hebben wij er geen last van maar denk 
dat u alle ondernemers meer helpt door het parkeer tarief weer zoals vroeger, later te laten in 
gaan en te zorgen dat het betaalbaar blijft en concurrerend met buurt gemeentes dan zullen er 
weer veel meer klanten naar de winkels komen. Dan wordt ook Bussum weer een bruisende 
gemeente. Verder petje af voor de besteding van het geld van de reclamebelasting daar waar wij 
en vele anderen in het verleden erg op tegen waren moet ik toch erg positief beoordelen. 
- Er zijn opmerkingsvelden waar je maar 100 tekens hebt. Dat zou ik zelf niet doen als je 
duidelijke antwoorden wilt krijgen. 
- geen 
- geen opmerkingen 
- tof initiatief!  
- Neen. 
- Geen opmerkingen 
- Nee geen 
- regelgeving en gemeentelijke belastingen brengen de plaatselijke economie meer schade toe 
dan het voor de gemeente uberhaubt oplevert, dit zou bestreden moeten worden. Gemeente mag 
geen belemmerende factor zijn voor ondernemen. Nieuwe initiatieven moeten beter bekeken 
worden op lokaal niveau en niet ambtelijk afgeserveerd worden.  
- Succes. 
- nee hoewel ik wel vrees dat juist in Bussum het aantal klagers altijd enorm zal blijven. Er is 
weinig gevoel van leven en laten leven. Geldt ook voor de Marktstraat in Naarden  
- Graag sneller binnen Gooise Meren beleid harmoniseren. Voor lokale ondernemers is afwijkend 
regelgevendkader erg verwarrend 
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- Veiligheid is erg belangrijk. Ik heb aangegeven dat ik de regels wil versoepelen omdat deze hier 
op locatie dwangmatig worden toegepast, zonder dat men de locatie kent. De persoonlijke 
benadering die de vorige gemeente hanteerde, is na de fusie volledig verdwenen en dat maakt 
het heel lastig. 
- beetje vage enquete voor de gemiddelde middenstander :-(   
- Ik veronderstel dat de enquete zo is opgesteld dat deze ieder doel zal dienen dat de gemeente 
nastreeft. Door te enquêteren wordt er een democratisch sausje over gegooid en wordt de bal 
straks terug gerold met de woorden: Jullie wilden het toch zo? Helaas ga ik gebukt onder een 
volledig gebrek aan vertrouwen in de locale overheid.  
- 1  
-  --  
- Valt me op dat er in de enquete weinig aandacht is voor milieuaspecten en duurzaam 
ondernemen 
- Vraagstelling is nog erg algemeen en vaag. Erg ruim interpreteerbaar, hierdoor kan de uitkomst 
180graden verschillend uitkomen. Over het algemeen juich ik dit overleg met elkaar met gezond 
verstand toe. Wel is dan de bedoeling dat in de praktijk dit ten goede komt van de middenstand, 
de kleine ondernemer, en niet ten gunste komt van de grote ketens als een AH. Ook mag er meer 
worden geluisterd naar ¨Samen Sneller Duurzaam"  
- Nee, geen verdere opmerkingen, behalve dat men het in groten getale mee invult.  
- De vragenlijst is erg gericht op winkel/horeca. dienstverlenende sector heeft hier niet heel veel 
aan (vind ik persoonlijk)  
- Nee.  
- Meer aandacht voor de buitenomgeving ,dit gebeurd voornamelijk rond de nassaulaan 
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BIJLAGE 3: Aanbevelingen en Quick Wins   
(in willekeurige volgorde) 

- Evalueren van het parkeerbeleid. 

- Bij terugkerende aanvragen, bijvoorbeeld parkeervergunningen, niet steeds 

dezelfde stukken hoeven aan te leveren (bv. Uittreksel van de Kamer van 

Koophandel). De stukken zijn al in bezit van de gemeente – waarom steeds 

opnieuw aanleveren. 

- De Parkeerzone op de Vlietlaan te Bussum voor vrachtwagens in Bussum kan 

in omvang minder waardoor er meer ruimte is voor klanten van de winkels in 

de Vlietlaan. Er staan weinig (meestal 3 tot 4) tot geen vrachtauto’s 

geparkeerd. 

- Fiets parkeren wordt zowel in het centrum van Bussum als in het centrum van 

Naarden als een groot probleem ervaren en verdient derhalve in 2018 een 

oplossing.  

- Vergunningen voor tijdelijke steigers en containers worden te moeizaam 

afgegeven. Hier moet verandering in komen. 

- Overleg met ondernemers in de Naarden Vesting m.b.t. evenementen en 

parkeerverboden. Dit overleg wordt gemist.  

- Zondag openstelling vanaf 10.00 uur i.p.v. 12.00 uur. Dit is in alle omliggende 

gemeenten wel mogelijk.  

- Gemeente moet veel vaker diensten en producten van ondernemers uit de 

eigen gemeente betrekken. 

- Flyeren in het centrum van Bussum is een grote doorn in het oog van de 

ondernemers. 

- Terrasvergunningen systeem evalueren en mogelijkheden tot uitbreiden op 

mooie dagen.  

- Terras openingstijden uitbreiden, vooral bij mooi weer. Bijvoorbeeld de 

mogelijkheid tot langer open wanneer de temperaturen boven de 21 graden 

komt. In omliggende gemeenten is het mogelijk tot 23.30 uur. 

- Mengformules qua bestemming in panden mogelijk maken. 

- Meer buiten evenementen. 

- Openingstijden van het MAXIS terrein verruimen om de concurrentie, Almere 

en Amsterdam, bij te kunnen blijven. 


