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Officiële uitgave van Nissewaard.

Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard
De burgemeester van de gemeente Nissewaard;
gelet op artikel 2:29, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;
gehoord hebbende het college van burgemeester en wethouders; Besluit:
de volgende beleidsregel vast te stellen Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard.

Artikel 1. Begripsbepalingen
1.
2.

Horecaconcentratiegebied Spijkenisse; het gebied dat als zodanig door de burgemeester is aangewezen;
Afkoelhalfuur; het half uur dat aansluit na het in dit beleid vermelde sluitingsuur.

Artikel 2. Categorieën
Dit artikel is van toepassing voor Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, Oudenhoorn en
Zuidland. Voor genoemde dorpen gelden de volgende aanduiding/type horeca waarbij een bepaald
type horeca gekoppeld wordt aan de bijbehorende sluitingstijden. De categorieën, zoals benoemd in
de geldende bestemmingsplannen zijn; 1, 2, 3, 4, Maatschappelijk, Sport en Recreatie- dagrecreatie.
Horeca categorie 1: Een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van
a.
ter plaatse bereide snacks, ijs en kleine maaltijden voor consumptie zowel ter plaatse als elders,
met daaraan ondergeschikt het verstrekken van dranken, zoals een snackbar, cafetaria, lunchroom,
ijssalon en tearoom.
Horeca categorie 2: Een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van
b.
al dan niet ter plaatse bereide etenswaren ten behoeve van consumptie ter plaatse, alsmede het
daaraan ondergeschikt verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, al
dan niet in combinatie met het verstrekken van nachtverblijf en/of van zaalverhuur, zoals een
(hotel-) restaurant, pannenkoekhuis, eetcafé, pizzeria en snackbar.
Horeca categorie 3: Een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van
c.
overwegend alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, al dan niet in combinatie met
kleine etenswaren, zoals een café, bar of zalenverhuur ten behoeve van bruiloften en partijen.
Horeca categorie 4: Een bedrijf dat in hoofdzaak is gericht op het bedrijfsmatig bieden van geled.
genheid tot dansen dan wel tot het uitoefenen van een kans- en behendigheidsspel al dan niet in
combinatie met het verstrekken van alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken, zoals
een dancing, discotheek, casino of automatenhal.

Artikel 3. Sluitingstijd
1.

Het is de exploitanten van Abbenbroek, Geervliet, Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland, verboden de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in een openbare
inrichting te laten verblijven op:
Categorie 1: maandag t/m zondag tussen 22.00 - 06.00 uur.
a.
Categorie 2:
b.
maandag t/m donderdag tussen 23.00 - 06.00 uur.
1.
Vrijdag t/m zondag tussen 24.00 - 06.00 uur.
2.
c.

2.
3.
4.

5.

1

Categorie 3 en 4:
Maandag t/m vrijdag tussen 01.00 - 06.00 uur.
1.
Zaterdag t/m zondag tussen 03.00 - 06.00 uur.
2.

Voor de categorieën 3 en 4 geldt op zaterdag en zondag een afkoelhalfuur van 03.00 tot 03.30 uur;
De sluitingstijden van openbare inrichtingen met een Maatschappelijke, Sport, Recreatie - Dagrecreatie bestemming zijn als volgt: maandag tot en met zondag tussen 01.00 en 07.00 uur.
Het is de exploitanten van Abbenbroek, Geervliet, Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland verboden
het terras, behorende bij de openbare inrichting, voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers
op het terras te laten verblijven buiten genoemde tijden op:
maandag t/m donderdag: 10.00 - 23.00 uur
a.
vrijdag t/m zaterdag: 10.00 - 24.00 uur
b.
zondag: 12.00 - 23.00 uur
c.
Bij overgang zomer en wintertijd wordt de nieuwe tijd aangehouden, dit betekent dat bij de
overgang van winter naar zomertijd (eind maart) de zomertijd wordt aangehouden. Bij de overgang
van zomer naar wintertijd (eind oktober) wordt de wintertijd aangehouden.
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Artikel 4. Incidentele ontheffingen sluitingstijden Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland.
1.
2.

Dit artikel is van toepassing voor Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, Oudenhoorn
en Zuidland.
Per jaar kan voor categorie 2, en openbare inrichtingen met de bestemming Maatschappelijk,
Sport en Recreatie - Dagrecreatie, 10 keer ontheffing worden verleend;
Een incidentele ontheffing wordt voor categorie 2 voor maximaal 2 uur verleend;
a.
Een incidentele ontheffing voor openbare inrichtingen met een Maatschappelijke, Sport,
b.
Recreatie - Dagrecreatie bestemming wordt voor maximaal 1 uur verleend.

3.

Per jaar kan voor categorie 3 en 4, 5 keer ontheffing worden verleend;
Een incidentele ontheffing voor categorie 3 en 4 wordt voor maximaal 1 uur verleend mits
a.
een afkoelhalfuur volgt.

4.

Geen ontheffing wordt verleend aan openbare inrichtingen met de categorie 1.

Artikel 5. Sluitingstijden horecaconcentratiegebied Spijkenisse, overige wijken en Hekelingen.
1.

Het is de exploitant van openbare inrichting, gelegen in het horecaconcentratiegebied, zoals
aangegeven op de bij dit artikel behorende kaart, tekeningnummer: 01-60-1333, verboden de
openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in een openbare inrichting
te laten verblijven op:
Maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 - 07.00 uur;
a.
Zaterdag en zondag tussen 05.30 - 07.00 uur;
b.

2.

De in het eerste lid genoemde sluitingstijden voor de zaterdag en zondag zijn toegestaan onder
de volgende voorwaarden;
Op zaterdag en zondag dient vanaf 03.00 uur tot na sluiting een gecertificeerde beveiliger
a.
aanwezig te zijn om de openbare orde te bewaken;
Afkoelhalfuur tussen 05.00 en 05.30 uur;
b.
Terrassen zijn alle nachten gesloten om 01.00 uur;
c.

3.

Het is de exploitant van de overige wijken binnen Spijkenisse en Hekelingen verboden de openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in een openbare inrichting te
laten verblijven van maandag tot en vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur en op zaterdag tussen
02.00 uur en 06.00 uur.
Het is de exploitanten van Spijkenisse en Hekelingen, aan wie een paracommerciële vergunning
is verleend (vereniging of stichting) in de zin van de Drank- en Horecawet, verboden de openbare
inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in een openbare inrichting te laten
verblijven van maandag tot en met zondag tussen 01.00 en 07.00 uur.

4.

Artikel 6. Incidentele ontheffing Spijkenisse en Hekelingen
1.
2.
3.

Voor het horecaconcentratiegebied geldt een beperkte ontheffingsmogelijkheid van 5 keer per
jaar uitgezonderd de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag.
Voor de overige wijken van Spijkenisse en voor Hekelingen geldt een ontheffingsmogelijkheid
van 10 keer per jaar tot maximaal 03.00uur.
Voor exploitanten die in het bezit zijn van een paracommerciële vergunning zoals genoemd in
artikel 5, vierde lid, geldt een ontheffingsmogelijkheid van 10 keer per jaar voor maximaal 1 uur.

Artikel 7. Afkoelhalfuur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2

Het afkoelhalfuur geldt alleen voor horecabedrijven in het horecaconcentratiegebied en voor
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Simonshaven, Oudenhoorn en Zuidland.
Het afkoelhalfuur geldt alleen voor horecabedrijven die in het bezit zijn van een Drank- en Horecavergunning.
Er wordt geen muziek ten gehore gebracht tijdens het afkoelhalfuur.
Er worden geen nieuwe dranken geschonken of etenswaren verstrekt. Alleen de consumpties die
verstrekt zijn voor aanvang van het afkoelhalfuur, mogen worden genuttigd.
Het verbod uit lid 4 geldt niet voor shoarma- en/of broodjeszaken voor zover het betrekking heeft
op het verstrekken van etenswaren.
De hoofdverlichting is aan. De sfeerverlichting is uitgezet.
Na afloop van het afkoelhalfuur mogen alleen nog activiteiten worden uitgevoerd in het kader
van de sluiting van het horecabedrijf. Hieronder vallen in ieder geval schoonmaakwerkzaamheden,
opruimwerkzaamheden en administratieve handelingen ter afsluiting van de dag, zoals het tellen
van de kassa.

Cvdr 2018 nr. CVDR427013_1

29 mei 2018

Artikel 8. 24 uurs openstelling Fastfood drive through.
1.

Het is de exploitant van een openbare inrichting in combinatie met een drive through, alwaar
bereide etenswaren voor directe consumptie verkocht worden, toegestaan de drive through 24
uur geopend te houden mits;
deze vorm van exploiteren binnen de bestemming past;
a.
het niet leidt tot overlast in de omgeving van de openbare inrichting;
b.
de openbare inrichting niet is gevestigd binnen de bebouwde kom;
c.
d.

de exploitant niet in het bezit is van een Drank- en Horecavergunning.

Artikel 9. Intrekking oude regeling
De beleidsregel Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard, vastgesteld op 2 januari 2015,
wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit beleid treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel 11. Citeertitel
Dit beleid wordt aangehaald als: Beleid sluitingstijden openbare inrichtingen Nissewaard.
Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 16 november 2016.

De burgemeester,
M. Salet
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Bijlage kaart, tekening nummer 01-60-1333, Gebiedsbegrenzing Centrum (horecaconcentratiegebied), zoals genoemd in artikel 5
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