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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
139607 

Raadsvoorstel: 
139627 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     

Onderwerp 
APV-wijziging ten aanzien van alcoholgebruik (para)commerciële instellingen 
 
Geadviseerde beslissing: 
 
 
vast te stellen de 
 

1e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard 
 
Artikel I 
Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Albrandswaard wordt een 
afdeling ingevoegd, luidende: 
 
Afdeling 8A. Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en 
Horecawet 
 
Artikel 2:34a 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- & Horecawet. 
 
Artikel 2:34b Regulering paracommerciële rechtspersonen 
1. Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten 
van sportieve aard kan alcoholhoudende drank verstrekken van 12.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur. 
2. Een paracommercieel rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van activiteiten 
waarbij het faciliteren van sociale interactie een voorname rol speelt (zoals wijk-, buurt, en 
jongerencentra) kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 uur tot uiterlijk één 
uur voor de sluitingstijd als bedoeld in artikel 2:29. 
3. Overige paracommerciële rechtspersonen kunnen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:29 
alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken vanaf 12.00 tot 24.00 uur.  
4. Een paracommercieel rechtspersoon verstrekt geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten 
van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij 
de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. 
 
 
Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven  
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank te verstrekken in inrichtingen van 
de volgende aard:  
· 1° snackbars; 
· 2° scholen; 
· 3° sportaccommodaties; 
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· 4° speeltuinverenigingen; 
· 5° jeugdcentra. 
2. De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de 
zedelijkheid of de volksgezondheid aan een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwak-
alcoholhoudende drank. 
 
Artikel 2:34d Koppeling toegang aan leeftijden (gereserveerd) 
 
Artikel 2:34e Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven (gereserveerd) 
 
Artikel 2:34f Verbod 'happy hours'  
Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode 
van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd. 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
 

INLEIDING 

Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- & Horecawet van kracht. Het doel van de nieuwe wet is: 
- Het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; 

- Alcohol gerelateerde verstoringen van de openbare orde aanpakken; 

- Bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemers en 

gemeenten. 

Om deze doelen te bereiken krijgen gemeenten een aantal nieuwe taken en bevoegdheden. Zo zijn 

gemeenteraden sinds 1 januari 2014 verplicht regels te hanteren ten aanzien van alcoholgebruik in 

paracommerciële instellingen. Deze regels moeten worden vastgelegd in een verordening.  

Op 16 december 2013 heeft u het alcohol- & drugsbeleid 2014-2017 vastgesteld. Daarbij is met u 

gesproken over de ontwikkeling van de APV-wijziging en is aan u aangegeven dat deze in 

samenwerking met de Sportstichting zal worden ontwikkeld. Hierbij treft u het resultaat aan.  

 

In december 2013 heeft u de voorkeur uitgesproken de APV in zijn geheel in te trekken en opnieuw 

vast te stellen. Het in zijn geheel intrekken en vaststellen vereist een grote administratieve handeling, 

waaronder het opnieuw invoeren op de website www.wetten.overheid.nl. Gezien het beperkte aantal 

wijzigingen en de wettelijke verplichting tot vaststelling stellen wij u voor de wijziging afzonderlijk vast 

te stellen, waarna deze kan worden toegevoegd aan de bestaande APV. Bij eventuele toekomstige 

APV-wijzigingen zal een verzameling worden gemaakt waarna de gewijzigde APV in zijn geheel aan u 

zal worden aangeboden.  

 

BEOOGD EFFECT 

Het alcoholgebruik in (para)commerciële instellingen reguleren en ontmoedigen. 

 

ARGUMENTEN 

1.1 Hiermee wordt het gebruik en de verstrekking van alcohol gereguleerd. 
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De voorgestelde APV-wijziging stelt regels ten aanzien van het gebruik en de verstrekking van alcohol 

in (para)commerciële instellingen. Het gebruik en de verstrekking van alcohol wordt hiermee 

gereguleerd. In het kader van alcoholontmoediging is artikel 2.34f verbod 'happy hours' toegevoegd.  

 

1.2 De wijziging ten aanzien van schenktijden is afgestemd met de Sportstichting Albrandswaard. 

In samenwerking met de Sportstichting Albrandswaard is gekeken naar een geschikte eindtijd ten 

aanzien van het schenken van alcohol in sportverenigingen. De voorgestelde wijziging is in onderlinge 

afstemming tot stand gekomen. Het hanteren van een eindtijd voor het schenken van alcohol zorgt 

voor helderheid bij zowel sportverenigingen als handhavers.  

 

1.3 Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke verplichting. 

Via de exploitatievergunning en Drank- & Horecavergunning wordt alcoholgebruik in de 

Albrandswaardse (para)commerciële instellingen al jaren gereguleerd. Gemeenteraden zijn sinds 1 

januari 2014 wettelijk verplicht deze regels te bekrachtigen in een verordening. Met de voorgestelde 

APV-wijziging wordt aan deze wettelijke verplichting voldaan.  

 

KANTTEKENINGEN 

1.1 De schenkdagen en tijden worden voor de paracommerciële instellingen niet verder beperkt.  
Eén van de doelen van het reguleren van schenkdagen en tijden is het beperken van alcoholgebruik. 

Volgens het voorliggende voorstel worden de schenktijden voor de paracommerciële instellingen niet 

verder beperkt. Om ontmoediging van alcoholgebruik te stimuleren worden instellingen via de 

exploitatievergunning verplicht gesteld ontmoedigingsbeleid te ontwikkelen. De instellingen worden 

hierbij door de gemeente en Bouman GGZ ondersteund. Momenteel hebben alle paracommerciële 

instellingen nog een lopende exploitatievergunning. Bij aanvragen voor nieuwe 

exploitatievergunningen of eventuele wijzigingen zal deze verplichting worden opgenomen. 

 
1.2 Het business model van veel exploitanten is ingericht op de verkoop van alcohol.  

Verenigingen, sociëteiten en ondernemers halen inkomsten uit de verkoop van alcohol. Een 

ontmoedigingsbeleid in combinatie met regelgeving kan tot gevolg hebben dat deze partijen in 

mindere mate inkomsten genereren. Het stimuleren van de zoektocht naar andere inkomstenbronnen 

is dan ook onderdeel van het onlangs vastgestelde alcohol- & drugsbeleid.  

FINANCIËN 

De paracommerciële instellingen worden ondersteund bij het ontwikkelen van ontmoedigingsbeleid. 

Deze ondersteuning vindt plaats door zowel de gemeente als Bouman GGZ. De kosten voor de inhuur 

van Bouman GGZ worden gedekt uit het budget dat in de programmabegroting 2014 voor het 

integraal veiligheidsbeleid is opgenomen.  

 

COMMUNICATIE 

- De APV-wijziging zal in de Schakel worden gepubliceerd.  

- De in Albrandswaard gevestigde (para)commerciële instellingen worden volgens een nog op 

te stellen brief op de hoogte gebracht van de gewijzigde APV. Tevens worden zij 

geïnformeerd over het handhaven van deze regels door de gemeentelijke BOA's.  
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UITVOERING 

De APV-wijziging is van kracht op de dag na de publicatie in de Schakel. Na deze publicatie worden 

de (para)commerciële instellingen over de wijziging geïnformeerd. Daarnaast wordt in samenwerking 

met de Sportstichting gekeken op welke wijze de sportverenigingen kunnen worden ondersteund bij 

het ontwikkelen van ontmoedigingsbeleid.  

 

BIJLAGEN 
•  139608: APV-wijziging ten aanzien van alcoholgebruik (para)commerciele instellingen  

•  139609: Toelichting APV-artikelen paracommercie  
 

 
 

 
Poortugaal, 1 april 2014 
 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


