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Inleiding
Op 1 augustus 2011 zijn de Beleidsregels Horeca Koggenland 2011 vastgesteld. Door de wijziging
van de Drank- en Horecawet en onduidelijkheden in deze beleidsregel over de sluitingstijden bij
bijzondere gelegenheden (zoals de kermis) is het beleid herzien.
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Definities
Deze beleidsregels gelden voor verschillende horecabedrijven. Onderscheiden worden de
horecabedrijven, paracommerciële instellingen en ondersteunende horeca. Hiervoor gelden
verschillende toegangs- en sluitingstijden die in deze beleidsregels aan de orde komen. Binnen de
horecabedrijven en ondersteunende horeca is onderscheid gemaakt tussen verschillende
instellingen.

Horecabedrijf
Een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek/bar-dancing, buurthuis, clubhuis
of daaraan verwante inrichting waar tegen vergoeding logies worden verstrekt, dranken worden
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Hotel:
een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met als
nevenactiviteiten het verstrekken van maaltijden en/of dranken aan logerende gasten.

Café:
Een horecabedrijf, niet zijnde een discotheek of bar/dancing, dat tot hoofddoel heeft het
verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken voor consumptie ter plaatse, met als
mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren al dan niet ter plaatse bereid.

Restaurant:
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het vertrekken van maaltijden voor consumptie ter
plaatse, met als nevenactiviteit het verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken.

Cafetaria/snackbar:
Een horecabedrijf dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van al dan niet voor consumptie ter
plaatse bereide etenswaren met als nevenactiviteit het verstrekken van zwakalcoholhoudende- en of
alcoholvrije dranken.

Paracommerciële rechtspersoon:
Een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele,
educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van
een horecabedrijf.

Ondersteunende horeca:
Een inrichting waarbij de horeca-activiteit bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende en/of
alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, al of niet gepaard gaande met het vertrekken van
kleine eetwaren en/of maaltijden. Het maakt geen hoofdaandeel uit van de exploitatie en is
ondergeschikt aan een andere hoofdactiviteit, een georganiseerde activiteit of statutaire
doelstelling, te kennen: wijkverenigingen, buurthuizen, buurthuizen, sporthallen/-kantines en
musea.

Dorpshuizen:
Een dorpshuis is een openbare ontmoetingsplek voor dorpsbewoners. Ze hebben een sociaalculturele functie en ze bieden onderdak aan verschillende verenigingen. Ook kunnen ze bijdragen
aan sociale cohesie. Een kenmerk van dorshuizen is dat ze mulitfunctioneel zijn, waardoor een breed
scala aan functies en activiteiten mogelijk is. Vrijwilligers besturen het dorpshuis. De omzet van de
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bar en het verhuren van ruimten zijn het fundament voor de exploitatie. Een dorpshuis wordt los
gezien van ondersteunende horeca.

Cooling down:
Een periode van 30 minuten voorafgaand aan het sluitingstijdstip waarin de horeca-exploitant
maatregelen neemt gericht op het rustig vertrekken van de bezoekers die nog aanwezig zijn in het
horecabedrijf.

Convenant veilig uitgaan:
In het convenant veilig uitgaan worden afspraken beschreven tussen de gemeente, politie, horeca
en het Openbaar Ministerie. Deze afspraken zijn gemaakt om te komen tot een prettig, veilig en
beheersbaar uitgaansklimaat.
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3.1

Juridisch kader
Algemene Plaatselijke Verordening
De grondslag van de sluitingstijden ligt in de Algemene Plaatselijke Verordening Koggenland 2014
(APV). In artikel 2:29 APV betreffende sluitingstijden is in het eerste lid bepaald, dat horecabedrijven
van maandag tot en met zondag tussen 00.00 uur en 06.00 uur gesloten moeten zijn. In het tweede
lid is bepaald dat de burgemeester hier ontheffing van kan verlenen.

3.2

Beleid
Naast de APV is er een koppeling met een aantal beleidsnota’s en verordeningen van de gemeente.
De belangrijkste hiervan zijn.
Evenementenbeleid Koggenland
Handhavingsbeleid Drank- en Horeca Koggenland
Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014
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4.1

De sluitingstijden
Reguliere horeca:
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:29 lid 2 APV algemeen ontheffing verleend voor de
reguliere horeca (cafés, discotheken/dancings) om geopend te zijn:
Op zondag tot en met donderdag tot uiterlijk 01.00 uur
Op vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag tot uiterlijk 03.00 uur
Dit onder de volgende voorwaarden (die opgenomen zijn in de exploitatievergunning):
De exploitant hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals
die zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hier minimaal aan
voldoen;
De exploitant is verplicht alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat er zich
in zijn horecabedrijf feiten voordoen die gevaar opleveren voor de volksgezondheid van
bezoekers, voor verstoring van de openbare orde en kunnen leiden tot overlast voor de woon- en
leefomgeving.
De exploitant ziet erop toe dat komende en vertrekkende bezoekers rustig het horecabedrijf
betreden en rustig het horecabedrijf verlaten. Waardoor overlast voor de omgeving tot een
minimum wordt beperkt. De exploitant zorgt voor een cooling down periode voorafgaand aan
het uiteindelijke sluitingstijdstip van het horecabedrijf, gericht op het ordelijk laten verlopen van
vertrekkend publiek.
De exploitant neemt alle maatregelen ter voorkoming of ter wering van criminele activiteiten in
en buiten de (directe nabijheid van de) inrichting, die gericht zijn op handel of gebruik van drugs,
geweldpleging en vernielingen;
De exploitant zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties
in het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf. Hieronder vallen in elk
geval:
De aanwezigheid van of de handel in drugs;
De aanwezigheid van (vuur) wapens;
Vernielingen of vandalisme;
Geweldpleging
In de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag mag na 01.00 uur geen publiek meer
tot het horecabedrijf worden toegelaten;
Door of namens de exploitant dient in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag
vanaf 01.00 uur toezicht te worden uitgeoefend aan de toegangsdeur(en) van het horecabedrijf
(indien aspecten aangaande de openbare orde en leefbaarheid in de omgeving van het
horecabedrijf daartoe aanleiding geven, kan het aanwezig hebben van een gecertificeerde
horecaportier worden voorgeschreven).
Door of namens de exploitant dient er verantwoordelijk om te worden gegaan met het schenken
van alcohol. Exploitanten zijn verplicht om iedere bezoeker boven de 18 jaar een polsbandje te
geven waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen jongeren boven en onder de 18 jaar.
Bij de toegangsleeftijd van 18 jaar en ouder bij het horecabedrijf kan het bovenstaande
voorschrift buiten beschouwing worden gelaten.
De exploitant geeft uitvoering aan het protocol toegang ontzegging zoals genoemd in het
convenant veilig uitgaan;
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De exploitant zorgt ervoor dat een persoon met een toegangontzegging niet tot het
horecabedrijf wordt toegelaten tijdens de ontzeggingstermijn.
De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet er op toe dat het publiek de
huisregels naleeft;
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen worden direct opgevolgd.
4.2

Terras
Voor een bij een horecabedrijf behorend terras geldt een uiterlijk sluitingsuur van 00.00 uur.

4.3

Feestdagen
Voor de exploitant van een horecabedrijf is het in afwijking van het hier bovenstaande toegestaan:

Jaarwisseling
Voor de nacht van 31 december op 1 januari zonder ontheffing van de burgemeester deze voor
bezoekers geopend te hebben of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven zodat een vrije
toegangstijden kan worden gehanteerd onder de voorwaarde dat het horecabedrijf om uiterlijk
05.00 uur gesloten is.

Koningsdag
Om zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben of aldaar
bezoekers toe te laten of te laten verblijven, zodat een vrije toegangstijd kan worden gehanteerd
tot sluitingstijd van uw bedrijf.

Kermis
Om zonder ontheffing van de burgemeester deze voor bezoekers geopend te hebben of aldaar
bezoekers toe te laten of te laten verblijven, zodat een vrije toegangstijd kan worden gehanteerd
tot sluitingstijd van uw bedrijf. Dit geldt voor de horecabedrijven in de kern waar op dat moment
kermis wordt gevierd. Tijdens de kermis zijn er afwijkende sluitingstijden te weten:
Vrijdag op zaterdag 03.00 uur
Zaterdag op zondag 03.00 uur
Zondag op maandag 02.00 uur
Maandag op dinsdag 02.00 uur
Dinsdag op woensdag 01.00 uur
De horecaondernemer is verplicht om zo veel als mogelijk de veiligheid van de bezoekers te
garanderen en het sluitingstijdstip zodanig rustig te laten verlopen dat overlast voor de omgeving
tot een minimum wordt beperkt en hiertoe aantoonbare maatregelen te nemen. Een cooling down
periode kan hiervoor worden ingezet.
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sluitingsuur paracommercie
Voor de paracommerciële instellingen geldt een uiterlijke sluitingsuur van 00.00 uur.
In de exploitatievergunning worden minimaal de onderstaande voorwaarden opgenomen:
De instelling hangt in de inrichting op een voor iedereen zichtbare plek de huisregels op zoals die
zijn opgesteld door Koninklijke Horeca Nederland of huisregels die hieraan minimaal voldoen.
De instelling zorgt voor directe melding bij de politie van ongewenste en/of dreigende situaties in
het horecabedrijf of in de directe omgeving van het horecabedrijf. Hieronder vallen in elk geval:
De aanwezigheid van- of de handel in drugs;
De aanwezigheid van (vuur) wapens;
Vernielingen of vandalisme;
Geweldpleging
De exploitant en of het personeel van het horecabedrijf ziet er op toe dat het publiek de
huisregels nageleefd.
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen worden direct opgevolgd.

5.1

Ontheffing sluitingsuur paracommercie
Voor paracommerciële instellingen kan door de burgemeester ontheffing van het sluitingsuur
worden verleend tot maximaal 02.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:
Maximaal twaalf keer per jaar kan deze ontheffing worden aangevraagd;
Na 00.00 uur mag er geen publiek meer tot de paracommerciële instelling worden toegelaten;
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en direct te worden
opgevolgd.
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6.1

Overige horeca
Ondersteunende horeca
Voor ondersteunende horeca geldt een sluitingsuur van 01.00 uur. Hiervan kan de burgemeester
maximaal 12 keer per kalenderjaar ontheffing verlenen op grond van artikel 2:29 APV tot uiterlijk
02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:
Na 00.00 uur mag er geen publiek meer in het horecabedrijf worden toegelaten;
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te
worden opgevolgd.

6.2

Dorpshuizen
Voor dorpshuizen geldt tevens een sluitingsuur van 01.00 uur. Hiervan kan de burgemeester
maximaal 12 keer per kalenderjaar ontheffing verlenen op grond van artikel 2:29 APV tot uiterlijk
02.00 uur. Hierbij gelden in ieder geval de volgende voorschriften:
Na 00.00 uur mag er geen publiek meer in het horecabedrijf worden toegelaten;
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te
worden opgevolgd.

6.3

Restaurants
Voor restaurants geldt een sluitingsuur van 00.00 uur. Hierbij gelden de volgende voorschriften:
Alle door of namens de burgemeester te geven aanwijzingen dienen stipt en onverwijld te
worden opgevolgd.

6.4

Cafetaria’s / snackbars
Voor cafetaria’s/snackbars geldt een sluitingsuur van uiterlijk 00.00 uur. Hierbij dient het volgende
voorschrift te worden nageleefd:
Verstrekking van alcoholhoudende drank, in welke vorm en op welke wijze dan ook is na 22.00
uur niet toegestaan.

Voor de cafetaria’s/snackbars in de kern waar op dat moment kermis wordt gevierd.
Tijdens de kermis zijn er afwijkende sluitingstijden te weten:
Vrijdag op zaterdag 03.30 uur
Zaterdag op zondag 03.30 uur
Zondag op maandag 02.30 uur
Maandag op dinsdag 02.00 uur
Dinsdag op woensdag 01.30 uur
Dit onder de voorwaarden:
Verstrekking van alcoholhoudende drank, in welke vorm en op welke wijze dan ook is na 22.00
uur niet toegestaan.
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Slot
De beleidsregels Horeca Koggenland 2011 zoals deze tot 7 maart 2015 worden gehanteerd, worden
ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregels.
Deze beleidsregels worden bekend gemaakt in het Koggennieuws en treden in werking op 8 maart
2015.
Deze beleidsregel worden aangehaald als “Sluitingstijdenbeleid Horeca 2015”
Aldus vastgesteld op 17 februari 2015
Burgemeester van Koggenland

R. Posthumus
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