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Beste inwoners, 

Hierbij reageer ik op uw correspondentie met een aantal medewerkers en de griffie van de gemeente en op uw 

brief aan mij. 

Proces 

1. Op 25 mei 2021 om 15:37 uur stuurt u een e-mail waarin u verzoekt om de indeling van de trouwlocatie van 
het Rumpts kerkje aan te passen van categorie C naar categorie B. Deze e-mail staat geregistreerd onder 
zaaknummer 173772.

2. Op 25 mei 2021 om 18:46 uur laat u per e-mail aan de zaakbehandelaar weten dat u ‘tot de conclusie bent 
gekomen dat het Rumpts kerkje in categorie A thuishoort’.

3. Op donderdagmorgen 27 mei 2021 ben ik geïnformeerd over een mail die u aan wethouder Van Stappershoef 
(woensdag 26 mei 2021 om 20:02 uur) hebt gestuurd over de foutieve vermelding van het Rumpts kerkje als 
trouwlocatie in de categorie C. Volgens u hoort de locatie in categorie A te worden geplaatst.

4. De vraag om informatie is direct uitgezet bij de betrokken medewerkers.

5. Op dinsdagmiddag 1 juni 2021 ben ik geïnformeerd over de brief die u op maandagavond 31 mei 2021 naar 
het bestuurssecretariaat hebt gezonden. In de brief eist u dat de locatie in categorie A wordt geplaatst.

6. Op dinsdagmiddag 1 juni 2021 ben ik geïnformeerd over de e-mail die u op 1 juni 2021 aan het begin van de 
middag naar het bestuurssecretariaat hebt gestuurd. Hierin geeft u opnieuw aan dat de trouwlocatie in 
categorie A moet worden geplaatst.

7. Op dinsdagmiddag 1 juni 2021 ben ik geïnformeerd over het feit dat u beschikt over een geldige vergunning 
op basis van de Drank- en Horecawet.

8. Op dinsdagmiddag 1 juni 2021 rond 16.00 uur heeft de teamleider vergunningen, mij geïnformeerd over het 

telefoongesprek dat hij met u heeft gevoerd. Daarin heeft hij excuses gemaakt voor de foutieve vermelding en 

aangegeven dat de fout is hersteld en dat de trouwlocatie in categorie B is geplaatst.

9. Op dinsdagmiddag 1 juni 2021 rond 17.15 uur heeft de teamleider mij geïnformeerd over de mail die u rond 

16.45 uur heeft gestuurd en waarin u het gevoerde telefoongesprek samenvat als ‘vervelend gesprek’.

10. Op donderdagmiddag 3 juni 2021 ben ik geïnformeerd over de vragen die u aan de griffie van de 
gemeenteraad hebt gesteld (zie bijlage 1).
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11. Op vrijdag 4 juni 2021 is er een ontvangstbevestiging verzonden waarin is opgenomen dat ik u uiterlijk vrijdag

11 juni een toelichting geef waarom uw trouwlocatie in categorie B valt.

Inhoud 

Ik constateer dat er op de website van de gemeente West Betuwe een onderscheid wordt gemaakt in soorten 

trouwlocaties, opdat aanstaande bruidsparen een indicatie kunnen krijgen van de mogelijkheden die een 

trouwlocatie biedt om hun huwelijksdag vorm te geven. In voormalige gemeenten Lingewaal, Neerijnen en 

Geldermalsen werd hiermee verschillend omgegaan.  

Een trouwdag bestaat uit verschillende momenten. Een onderdeel daarvan is de huwelijksvoltrekking (burgerlijk 
huwelijk), eventueel een kerkelijke ceremonie, mogelijk een receptie, een diner, een foto-shoot, een huwelijksfeest, 
etc.. Steeds vaker is het zo, dat een bruidspaar hiervoor verschillende locaties wil gebruiken.  

Het burgerlijk huwelijk kan plaatsvinden op een door de gemeente goedgekeurde trouwlocatie. Per locatie zijn er 
naast de formele huwelijksvoltrekking, aanvullende festiviteiten mogelijk afhankelijk van vergunning (in het kader 
van de Drank- en Horecawet) en/of bestemming (zoals is vastgelegd in het bestemmingsplan). Een drank- en 
horecavergunning en het bestemmingsplan zijn twee aparte toetsingsstelsels. Het hebben van een drank- en 
horecavergunning betekent niet zonder meer dat ter plaatse horeca activiteiten zijn toegestaan. Dit laatste is 
afhankelijk van de bestemming zoals die is opgenomen in het bestemmingsplan.  

Om duidelijkheid te bieden aan (oriënterende) bruidsparen over wat er wel of niet mogelijk is op een trouwlocatie 
tijdens een huwelijk, is een categorisering voor trouwlocaties bedacht. Deze is gepubliceerd op de website van de 
gemeente. Er ligt geen besluit aan de opbouw en de invulling van de website ten grondslag. De informatie heeft 
ook geen juridische status, maar is louter bedoeld als handreiking voor aanstaande bruidsparen die zich 
oriënteren op een trouwlocatie. De categorieën zijn als volgt bepaald: 

Categorie Drank/Horeca 
vergunning 

Bestemmingsplan 
Bestemming – 
Horeca (3 of 
hoger) 

Toelichting 

A Ja Ja Horeca tijdens huwelijksvoltrekking mogelijk. 
Mogelijkheid tot het houden van een huwelijksfeest, -
receptie, etc.  

B Ja Nee Ondersteunende horeca1 tijdens de 
huwelijksvoltrekking mogelijk.  
Geen mogelijkheid tot het houden van een 
huwelijksfeest, -receptie, etc. vanwege strijdigheid met 
het bestemmingsplan. 

C Nee Nee Geen ondersteunende horeca tijdens de 
huwelijksvoltrekking mogelijk vanwege ontbreken van 
een drank- en horecavergunning. Geen mogelijkheid tot 
het houden van een huwelijksfeest, -receptie, etc. 
vanwege strijdigheid met het bestemmingsplan.  

D Nee Nee Het huwelijksfeest is toegestaan voor een eenmalige 
karakter. 

1 Onder ondersteunende horeca wordt verstaan: ‘het glas heffen tijdens de huwelijksvoltrekking’. Na afronding 
van de huwelijksvoltrekking is ondersteunende horeca niet meer toegestaan, vanwege strijdigheid met het 
bestemmingsplan. 
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Categorisering voor uw locatie 

Ik stel vast, dat u in het bezit bent van een geldige drank- en horecavergunning (d.d. 7 september 2018; verzonden 

13 september 2018).  

Tevens stel ik vast dat de bestemming van uw locatie in het bestemmingsplan geconsolideerde versie Kern 

Rumpt (vastgesteld 27 maart 2015) ‘Maatschappelijk’ is. De in het bestemmingsplan voor 'Maatschappelijk' 

aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. niet-woonfuncties, gericht op gebruik van de gronden en/of opstallen ten behoeve van religieuze,

educatieve, sportieve, sociale dan wel culturele doeleinden, gezondheidszorg, alsmede voor openbaar

bestuur en openbare dienstverlening;

b. een begraafplaats, ter plaatse van de aanduiding “begraafplaats”;

c. behoud, beheer en herstel van de cultuurhistorische waarden vanwege het rijksmonument, aanwezig ter

plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - rijksmonument", en het gemeentelijk monument,

aanwezig ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument";

d. bedrijfswoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

e. water;

f. openbare nutsvoorzieningen;

g. één en ander met bijbehorende voorzieningen, zoals groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

 Op basis van het bovenstaande stel ik vast dat uw locatie geen horecabestemming heeft. 

Tenslotte memoreer ik dat in uw vergunning expliciet de volgende passage is opgenomen:  

‘Bestemmingsplan: 

Wij hebben uitgebreid overleg gehad en afspraken gemaakte over wat mogelijk en niet mogelijk is binnen het 

huidige bestemmingsplan. Ondersteunende horeca valt binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan.’ 

Op basis van bovenstaande concludeer ik, dat het Rumpts Kerkje als trouwlocatie terecht in categorie B ingedeeld 

is en niet in categorie A zoals u aangeeft in de brief van 31 mei 2021. Ik betreur het dat de locatie enige tijd in 

categorie C is geplaatst geweest en bied hiervoor mijn verontschuldiging aan. Zoals de teamleider u op 1 juni al 

heeft laten weten, is dit vorige week aangepast op de website van de gemeente West Betuwe.  

U geeft in uw brief aan dat uw ondeneming probeert op te krabbelen na deze hele harde ‘lock down’. Covid-19 
heeft ons in het algemeen, maar bepaalde ondernemers in het bijzonder, hard geraakt. Ik hoop dat we uit het 
diepe dal de weg omhoog weer hebben gevonden. Ik wens u van harte succes en sterkte bij het voorzetten van 
uw onderneming.  

Omdat u uw brief ook naar de gemeenteraad hebt gestuurd, zend ik een afschrift van deze brief ook aan de 
gemeenteraad. 

Met vriendelijke groet, 

Servaas Stoop 
Burgemeester 
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Bijlage 1 – Beantwoording vragen gesteld aan de Griffie op 3 juni 2021 

Per wanneer staat deze informatie op de site van de gemeente? 
Deze informatie is in oktober 2020 op de site geplaatst. 

Welk (bestuurs)orgaan of welke (gemandateerde) afdeling of persoon heeft het besluit genomen aangaande de 
inhoud van het vermelde op de site? Wanneer is dit besluit genomen?  
Er ligt geen besluit aan de opbouw en de invulling van de website ten grondslag. De informatie heeft ook geen 
juridische status, maar is louter bedoeld als handreiking voor aanstaande bruidsparen die zich oriënteren op een 
trouwlocatie. 

Wat is de juridische basis van dit besluit? Welke wet, regeling, ( nood)verordening, beleidsplan, etc. is de 
rechtvaardiging van dit besluit? 
Zie het antwoord op de vorige vraag. 

Welk orgaan of welke gemandateerde ambtelijke afdeling of persoon heeft het besluit genomen deze informatie 
op de site van de gemeente te plaatsen? 
Onze medewerkers voeren dagelijks updates op de website in het algemeen uit. De hier bedoelde informatie valt 
hieronder.  

Als het een mandatering betreft kunt u ons dan informeren welke mandaatsbesluit hierop betrekking heeft. 
Niet van toepassing 

Als het een gemandateerd besluit is, dan vragen we u aan te geven op grond van welke artikelen in dat 
mandaatbesluit het besluit m.b.t. de trouwlocaties is genomen en de publicatie op de gemeentesite. 
Niet van toepassing 




