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Vrijstelling exploitatievergunning

Vrijstelling exploitatievergunning
Ex artikel 2:28a Algemene Plaatselijke Verordening Hendrik-Ido-Ambacht (hierna APV)
De burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
Gelet op artikel 2:28a APV;
Overwegende:
Dat met het oog op bescherming van het woon- en leefklimaat en ter voorkoming van aantasting
van de openbare orde en veiligheid een vergunning nodig is voor het exploiteren van een (horeca)
inrichting;
Dat het wenselijk is om de administratieve last en regeldruk voor ondernemers in Hendrik-IdoAmbacht te beperken;
Dat de burgemeester op grond van artikel 2:28a van de APV bevoegd is om te bepalen dat het
exploiteren van bepaalde categorieën van inrichtingen is vrijgesteld van de vergunningsplicht
als bedoeld in artikel 2:28 APV;
Dat de burgemeester nadere regels kan stellen aan deze vrijstelling;
Dat de aard van de benoemde categorie inrichtingen zodanig is dat deze vrijwel geen gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid en dat deze vrijwel geen gevaar vormt voor het woonen leefklimaat;
Dat de impact van permanente terrassen voor de benoemde categorie inrichtingen op het woonen leefklimaat dermate groot is, dat ten aanzien hiervan een belangenafweging in stand blijft,
met in achtneming van verkeersveiligheid, bereikbaarheid voor hulpdiensten, het doelmatig en
veilig gebruik van de openbare ruimte en de mogelijkheid voor beheer.
Besluit:
De volgende categorieën van inrichtingen vrij te stellen van de vergunningsplicht als bedoeld in
1.
artikel 2:28 APV (exploitatievergunning):
Automatieken
a.
Broodjeszaken
b.
Croissanteries
c.
Koffiebars
d.
Lunchrooms
e.
IJssalons
f.
Tearooms
g.
Inrichtingen die worden geëxploiteerd door paracommerciële rechtspersonen als bedoeld
h.
in artikel 1 eerste lid van de Drank- en Horecawet.
2.
3.

4.

Aanvullend de beperkende voorwaarde te stellen aan de inrichtingen als bedoeld in artikel 1 dat
wordt voldaan aan een sluitingstijd van 22.00 uur tot 07.00 uur;
De vrijstelling geen betrekking te laten hebben op de exploitatie van een bij de inrichting behorend
permanent terras. Indien een inrichting zoals bedoeld in artikel 1 een permanent terras wil exploiteren, dient hiervoor een vergunning te worden aangevraagd die louter betrekking heeft op de
exploitatie van het terras.
Dit besluit aan te halen als "Vrijstellingsbesluit exploitatievergunning"

Aldus besloten door de burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht op 25 oktober 2016,
De burgemeester,
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