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Officiële uitgave van Aa en Hunze.

Drank- en Horecaverordening gemeente Aa en Hunze 2014
De raad van de gemeente Aa en Hunze;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 maart 2014, nummer: 10/05;
dat de raad in haar vergadering van 11 maart 2014 de verordening op enkele punten heeft aangepast;
gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;
besluit gewijzigd vast te stellen de:
DRANK- EN HORECAVERORDENING AA EN HUNZE 2014

Hoofdstuk 1 Toezicht op openbare inrichtingen
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.

In deze afdeling wordt verstaan onder:
openbare inrichting:
a.
een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of
i.
clubhuis;
elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in
ii.
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid;
b.

2.

terras:
een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar staof zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden
geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

Onder openbare inrichting wordt mede verstaan een buiten de besloten ruimte van de openbare
inrichting liggend deel daarvan, waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen
vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen
worden bereid of verstrekt.

Artikel 2 Exploitatie openbare inrichting
1.
2.

3.

4.

Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de exploitatie van de openbare inrichting
in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit;
De burgemeester kan de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn
oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in
een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de
a.
openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
een zorginstelling;
b.
een museum; of
c.
een bedrijfskantine of – restaurant.
d.

5.

De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd in het
eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van de Dranken Horecawet, indien
zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling geen incie.
denten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel hebben
voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel
de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden voordoen
f.
als bedoeld in het tweede of derde lid.

6.

De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld in het
vijfde lid onder a.
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op de vrijstelling
bedoeld in het vijfde lid.

7.

Artikel 3 Sluitingstijd
1.

1

Openbare inrichtingen zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 06.00 uur
en op zaterdag en zondag tussen -02.00uur en 06.00uur (sluitingstijd).
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2.
3.
4.
5.
6.

Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de
inrichting te laten verblijven na sluitingstijd.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2, vierde lid onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.
Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of krachtens de Wet
milieubeheer is voorzien;
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 4 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
1.

2.

De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval
van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.
Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 5 Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting
de orde te verstoren;
a.
zich te bevinden na sluitingstijd of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op
b.
grond van een besluit krachtens artikel 3 eerste lid;
op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van de zitc.
plaatsen die aanwezig zijn op het terras;

Artikel 6 Handel binnen openbare inrichtingen
1.
2.

In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene
maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.
De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar of een voor hem handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere wijze overdraagt.

Artikel 7 Ordeverstoring
Indien een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de
zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van artikel 3 tot en met 5
op als bevoegd bestuursorgaan.

Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over Horecabedrijven als bedoeld in artikel 4 van de
Drank- en Horecawet
Artikel 8: Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
alcoholhoudende drank,
horecabedrijf,
horecalocaliteit,
inrichting,
paracommerciële rechtspersoon,
sterke drank,
slijtersbedrijf en
zwak-alcoholhoudende drank,
dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet.

Artikel 9: Schenktijden bij paracommerciële rechtspersonen
1.

2.

3.

Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op het organiseren van activiteiten van sportieve
aard kunnen alcoholhoudende drank in hun lokaliteit verstrekken binnen een tijd van maximaal
3 uur na afloop van trainingen en wedstrijden.
Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen [onverminderd] alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf één uur voor de aanvang en tot uiterlijk één uur na afloop van een activiteit
die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in het eerst en tweede lid gestelde schenktijden.

Artikel 10: Privébijeenkomsten/bijeenkomsten derden bij paracommerciële rechtspersonen
1.

2

Een paracommercieel rechtspersoon die zich richt op het organiseren van activiteiten van sportieve
aard verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bij-
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2.

eenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de
desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.
Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard
en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van
de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken
met inachtneming van het volgende:
de bijeenkomsten als bedoeld in de aanhef van dit lid moeten worden geregistreerd en bija.
gehouden in een zogenaamd logboek.
het maken van reclame voor bijeenkomsten als bedoeld in de aanhef van dit lid, die niet
b.
verband houden met de doelstelling van een paracommerciële rechtspersoon, is verboden.

Hoofdstuk 3 Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf
Artikel 11 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening
van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen
wordt verschaft.

Artikel 12 Kennisgeving exploitatie
Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een
inrichting staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de
burgemeester.

Artikel 13 Verschaffing gegevens nachtregister
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is verplicht de exploitant of feitelijk
leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken.

Hoofdstuk 4 Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 14 Strafbepaling
Onverminderd het bepaalde in hogere regelingen, wordt overtreding van de artikelen in deze verordening
en de krachtens deze artikelen gegeven voorschriften en beperkingen gestraft met hechtenis van ten
hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Artikel 15 Toezichthouders
1.

2.

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
medewerkers in dienst van de gemeente Aa en Hunze die zijn belast met de uitvoering van de
bepalingen van deze verordening.
Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening
belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

Artikel 16 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening
1.
2.

Afdeling 3, paragraaf 1 en paragraaf 2 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente
Aa en Hunze 2008 wordt ingetrokken
Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 17 Overgangsbepaling
Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden op het moment
van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten
kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 18 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening gemeente Aa en Hunze 2014.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van
11 maart 2014.
De griffier
Mr. E.P. van Corbach
De voorzitter
Drs. H.F. van Oosterhout
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