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De volgende partijen: 

De gemeente Groningen, vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer K.F. Schuiling, hierna ook 
te noemen: “de gemeente”; 

Horeca Groningen, vertegenwoordigd door de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling 
Groningen, de heer J. Akkermans, hierna te noemen: “horeca”; 

De politie Groningen, vertegenwoordigd door het sectorhoofd district Groningen van de Politie Noord 
Nederland, de heer F. Smilda, hierna te noemen “de politie”; 

Veiligheidsregio Groningen, vertegenwoordigd door haar Teamleider Brandweerzorg, de heer S. Smit 
hierna ook te noemen “VRG”; 

De in de bijlage genoemde deelnemende horecabedrijven, hierna aan te duiden als 
“(horeca)ondernemer”, 

Hierna gezamenlijk aan te duiden als “de convenantpartners" of “partijen”,  

Overwegen: 

1. Dat de optimale handhaving van de veiligheid en het bevorderen van publieksvriendelijke 
uitgaansgebieden een gezamenlijke inspanning van bovengenoemde partijen noodzakelijk 
maakt.  

2. Dat de convenantpartners al sinds 2001 samenwerken op dit gebied door middel van een 
Convenant Veilig Uitgaan (versie I 2001, versie II 2015).  

3. Dat de bestaande afspraken actualisering behoeven. 

4. Dat er maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe fenomenen ook zichtbaar zijn in de 
horeca, zoals tot uiting komt in de door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV) in 2019 uitgevoerde quickscan https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-
uitgaansgebied/documenten/quickscan-nieuwe-fenomenen-in-het-uitgaansleven/  

en het onderzoek naar ondermijnende praktijken in Groningen “Groningse Praktijken”, 
waarbij ook horeca als een risicobranche wordt genoemd: 
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Vastgoedcriminaliteit/Groningse-
praktijken.pdf  

5. Dat de bestaande afspraken kunnen worden uitgebreid met (de ontwikkeling van) nieuwe 
aanvullende maatregelen. 

6. Dat partijen zich door ondertekening van dit nieuwe convenant eraan verbinden om de 
integrale aanpak van veiligheid in de uitgaansgebieden voort te zetten. 

https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-uitgaansgebied/documenten/quickscan-nieuwe-fenomenen-in-het-uitgaansleven/
https://hetccv.nl/onderwerpen/veilig-uitgaansgebied/documenten/quickscan-nieuwe-fenomenen-in-het-uitgaansleven/
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Vastgoedcriminaliteit/Groningse-praktijken.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Vastgoedcriminaliteit/Groningse-praktijken.pdf
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7. Dat het doel van deze samenwerking is dat de veiligheid in de uitgaansgebieden (verder) zal 
verbeteren. 

8. Dat het nieuwe Convenant Veilig Uitgaan, gemeente Groningen, in werking treedt in 2022 en 
een looptijd heeft van 5 jaar. 

9. Dat gedurende de looptijd van dit convenant zich onvoorziene omstandigheden voor kunnen 
doen, zoals veranderingen in wet- en regelgeving en richtlijnen. In dergelijke gevallen zullen 
de samenwerkende partijen in gezamenlijkheid tot een besluit komen op welke wijze met de 
gewijzigde omstandigheden zal worden omgegaan. 

Hebben de navolgende afspraken gemaakt over de door elk van de partijen te leveren bijdrage: 

1. ONDERHOUD EN INRICHTING VAN DE UITGAANSGEBIEDEN 

Onveiligheid wordt voor een deel beïnvloed door de kwaliteit van de directe omgeving. Om de 
kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen dienen vervuiling, vernieling en bekladding te 
worden bestreden. Een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte verkleinen de kans op 
verstoringen van de openbare orde en maken het optreden tegen verstoringen beter mogelijk.  

Gemeente (Stadsbeheer) 

1.1. De gemeente verwijdert alle aanstootgevende graffiti die is aangebracht op eigendommen van 
de gemeente. Dat gebeurt, waar mogelijk, binnen een week na melding. 

1.2. De gemeente herstelt, waar mogelijk, binnen een week na melding de schade bij vernielingen 
in de openbare ruimte. 

1.3. De gemeente maakt dagelijks voor 10.00 uur (ook op zondag) het uitgaansgebied in de 
binnenstad schoon. 

1.4. De gemeente gebruikt zoveel mogelijk vandalismebestendig straatmeubilair in de openbare 
ruimte. 

1.5. De gemeente draagt zorg voor goede, sociaal veilige verlichting. Tevens zorgt de gemeente 
binnen een week voor vervanging van kapotte lampen. Bij kabelbreuk geldt een hersteltermijn 
van twee weken. 

1.6. Stadsbeheer stelt, op aanvraag, een overzicht van alle binnengekomen meldingen ter 
beschikking aan de convenantpartners.  

1.7. In het overleg van de gemeente met de partners worden minimaal één keer per jaar de enge 
plekken en stegen in de openbare ruimte geïnventariseerd. Waar nodig neemt de gemeente 
maatregelen om de veiligheid te verbeteren.  

1.8. De gemeente zorgt voor voldoende fietsparkeergelegenheid voor bezoekers van het 
uitgaansgebied en handhaaft om het wildparkeren van fietsen in het uitgaansgebied tegen te 
gaan.  

1.9. Het melden van concrete problemen omtrent het beheer en de inrichting van de openbare 
ruimte kan op de volgende manieren plaatsvinden: 
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- telefonisch via het nummer 14 050; 

- via e-mail stadsbeheer@groningen.nl; 

- via internet: https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt. 

 

Horeca 

1.10. De ondernemer van een horecapand draagt er, zo nodig in overleg met de eigenaar, zorg voor 
dat graffiti op het pand van de ondernemer wordt verwijderd of overgeschilderd. Er kan een 
contract met de gemeente worden gesloten om panden van horeca-inrichtingen binnen een 
week door de gemeente schoon te laten maken.  

1.11. Ondernemers die afval bij de weg zetten voor de gemeentelijke ophaaldienst, doen dit 
uitsluitend op de tijden die de gemeente hiervoor heeft vastgesteld .Horecaondernemers die 
het afhalen van vuil zelf hebben georganiseerd, nemen in het contract op dat dit op de 
vastgestelde tijdstippen gebeurt. De ondernemer draagt er zorg voor dat afvalcontainer(s) niet 
zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, met uitzondering van de tijden waarop deze worden 
aangeboden aan de ophaaldienst. In problematische situaties zoekt de ondernemer samen 
met vertegenwoordigers van de gemeente naar een oplossing.   

1.12. Bouwcontainers dienen op doordeweekse avonden te worden afgedekt en in de weekeinden 
van de openbare weg te worden verwijderd. 

1.13. De ondernemer plaatst terrassen conform de afgegeven vergunning en houdt zich aan de 
regels zoals opgenomen in de nota terrassenbeleid van de gemeente Groningen.  

 

Gemeente (Stadstoezicht | THOR) 

1.14. Stadstoezicht houdt toezicht op de venstertijden en treedt verbaliserend op tegen in het 
convenantgebied foutief geparkeerde of rijdende voertuigen. Voor festiviteiten kunnen 
ontheffingen worden verleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stadsbeheer@groningen.nl
https://gemeente.groningen.nl/melding-schade-vuil-in-uw-buurt
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2. DEUR- EN TOELATINGSBELEID 

Een helder toelatingsbeleid voorkomt conflicten “aan de deur” en kan daarom bijdragen aan 
minder uitgaansgeweld.  

 

Gemeente  

2.1. In de gemeente Groningen is het Deurbeleid Horeca (klachtenregeling) van kracht. Hierin 
staan de regels voor het deurbeleid van horecaondernemingen. Uitgangspunt is dat dit beleid 
duidelijk, helder en controleerbaar is. Nadere informatie is te vinden op:  

www.gemeente.groningen.nl/deurbeleid-horeca  

2.2. Het Panel Deurbeleid wordt voortgezet en toetst het deurbeleid in de Groninger horeca.  

2.3. In het Panel Deurbeleid nemen KHN, horecaondernemers, de politie (contactfunctionaris 
horeca), de gemeente (voorzitter) en Discriminatie Meldpunt Groningen zitting. 

 

Horeca  

2.4. Ondernemers die deelnemen aan dit convenant conformeren zich aan het deurbeleid zoals 
opgenomen in het deurbeleid horeca, gemeente Groningen. 

2.5. Ondernemers die bij het beveiligen van hun pand gebruik maken van cameratoezicht, nemen 
daarbij de daarvoor geldende (wettelijke) eisen in acht.  

2.6. Alle portiers moeten als zodanig herkenbaar zijn. Ook moeten zij voldoen aan de eisen die zijn 
gesteld op basis van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. 

2.7. Horecaondernemers die portiers in dienst hebben of hebben ingehuurd, nemen deel aan het 
halfjaarlijkse overleg met de politie (portiersoverleg). 

2.8. Bij toegangscontrole door portiers wordt onder meer gecontroleerd op het in bezit hebben 
van steek-, slag-, vuurwapens en drugs. Horecaondernemers melden de inname van wapens 
of drugs direct aan de politie. Ingenomen wapens of drugs worden niet teruggegeven aan de 
eigenaren, maar aan de politie ter beschikking gesteld. 

2.9. De ondernemer laat geen personen toe die kennelijk dronken of zwaar aangeschoten zijn of 
die onder invloed of in het bezit zijn van verdovende middelen. Ook worden geen personen 
toegelaten die zich agressief gedragen, in het bezit zijn van steek-, slag- of vuurwapens of aan 
wie een lokaalverbod is opgelegd. 

2.10. Als er een redelijk vermoeden is dat een klant een wapen bij zich heeft, dient de 
horecaondernemer direct contact op te nemen met de politie. 

2.11. De ondernemer kan een lokaal toegangsverbod voor de duur van maximaal één jaar uitreiken 
aan personen die bij herhaling orde verstorend gedrag vertonen, of; 

2.12. De Collectieve horecaontzegging (CHO) is een goed instrument om de grootste onruststokers 
in het uitgaansleven de toegang tot de horeca te weigeren. Met de CHO worden notoire 

http://www.gemeente.groningen.nl/deurbeleid-horeca


 
7 

overlastgevers geweerd uit de horeca. Ook  gaat er een afschrikkende werking van uit. Een 
CHO kan een middel zijn om hinderlijk of aanstootgevend gedrag, geweld en andere strafbare 
feiten in horecagelegenheden te voorkomen. Voor een succesvolle CHO is het belangrijk dat 
horecaondernemers het initiatief nemen en de CHO actief blijven uitdragen. De horeca legt de 
CHO op, want het is een civiele maatregel. De politie moet van het uitreiken van dergelijke 
verboden op de hoogte worden gesteld en dient deze mede te ondertekenen. Voor nadere 
informatie, zie bijgevoegde handreiking: 
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/collectieve_horeca_ontzegging/CHO_ha
ndreiking_gemeenten.pdf  

 

Politie 

2.13. De politie ziet er op toe dat alle bij de horeca werkzame portiers voldoen aan de wettelijke 
eisen van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Rechechebureaus. 

2.14. De politie (Basisteam Centrum) organiseert twee keer per jaar een overleg met de 
ondernemers die portiers in dienst hebben of hebben ingehuurd. In dit overleg bespreken zij 
de gang van zaken met betrekking tot het toelatingsbeleid van de horeca (zgn. 
portiersoverleg). Hierbij schuiven ook een vertegenwoordiger van KHN en de brandweer 
(indien de agenda daartoe aanleiding geeft) aan. 

2.15. Aangifte van discriminatie worden door de politie in principe onderzocht. De politie 
informeert de aangever en de betrokken ondernemer over de uitkomsten van het onderzoek. 

2.16. In gevallen waarin de politie door horecapersoneel ingenomen wapens of drugs krijgt 
aangeboden, maakt de politie naar haar oordeel proces-verbaal op tegen de verdachte, als 
blijkt dat er sprake is van een strafbaar feit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/collectieve_horeca_ontzegging/CHO_handreiking_gemeenten.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/collectieve_horeca_ontzegging/CHO_handreiking_gemeenten.pdf
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3. TOEZICHT EN HANDHAVING 

Veilig uitgaan betekent niet alleen veiligheid op straat maar ook veiligheid in de voor publiek 
toegankelijke gedeelten van horecagelegenheden. Toezicht en handhaving is daarbij belangrijk, zowel 
op straat, als bij de ingang en in de horecapanden. Het toezicht en de handhaving op straat behoren 
tot de verantwoordelijkheid van de overheid, het toezicht in de zaak en de toegangscontrole behoren 
primair tot de verantwoordelijkheid van horecaondernemers. 

 

I.  Toezicht in de horeca en op terrassen  

Horeca 

3.1. De ondernemer zorgt voor een zodanig overzichtelijke inrichting van de zaak dat het 
personeel goed toezicht kan uitoefenen op het in de horecaonderneming aanwezige publiek. 

3.2. De ondernemer zorgt voor de aanwezigheid van voldoende en goed opgeleid personeel dat 
voldoet aan de wettelijke bepalingen. 

3.3. De ondernemer stimuleert dat het personeel als zodanig voor het in de horecaonderneming 
aanwezige publiek herkenbaar is. 

3.4. De ondernemer zorgt voor een cooling down-periode. Dat gebeurt door de gasten na de 
laatste ronde minimaal 15 minuten de tijd te geven om weg te gaan. Tegelijkertijd gaat de 
muziek zachter en de verlichting feller branden. 

3.5. Indien in en bij de ingang van de horecaonderneming sprake is van cameratoezicht, maakt de 
ondernemer hiervan melding bij de ingang. 

3.6. Bij ordeverstoringen bij de ingang en in de horecaonderneming stelt de ondernemer van een 
inrichting waar cameratoezicht plaatsvindt, ten behoeve van het opsporingsonderzoek de 
beelden op verzoek van de politie beschikbaar aan de contactfunctionaris(sen) horeca van de 
politie (Basisteam Centrum). 

3.7. De ondernemer neemt alle noodzakelijke maatregelen om te voorkomen dat er zich in zijn 
horecaonderneming feiten voordoen die gevaar opleveren voor verstoring van de openbare 
orde, zoals vechtpartijen en andere geweldsdelicten, drugsgebruik en -handel, bedreiging, 
heling, afpersing, discriminatie en verboden wapenbezit. De ondernemer doet altijd aangifte 
bij de constatering van deze strafbare feiten in zijn horecaonderneming. De ondernemer 
neemt maatregelen om incidenten te beëindigen en herhaling te voorkomen. 

3.8. Horecaondernemers spreken zich middels de huisregels uit tegen het gebruik van drugs en 
stemmen hun handelen hier op af.   

3.9. De horecaondernemer draagt er zorg voor dat hij en zijn medewerkers in staat zijn de 
gedragspatronen die horen bij het dealen in drugs te herkennen evenals de fysieke 
gedragskenmerken die drugsgebruik verraden. 

3.10. De ondernemer draagt er zorg voor dat horecaportiers voldoende zijn geschoold en goed op 
de hoogte zijn van de inhoud van dit convenant. 

3.11. Lege glazen op terrassen worden door de ondernemer snel verwijderd. 
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3.12. De ondernemer draagt er zorg voor dat bezoekers niet met glazen of flessen buiten de 
inrichting gaan. 

3.13. De ondernemer zorgt voor asbakken buiten naast de ingang om rookafval tegen te gaan 
(tevens wordt gekeken of en in hoeverre de gemeente kan faciliteren met asbakken in de 
grond). 

3.14. De ondernemer zorgt ervoor dat de personen voor zijn horecabedrijf het overige publiek niet 
tot last zijn. 

3.15. De ondernemer spant zich in om overlast van komende en gaande bezoekers en buiten 
rokende gasten, zoveel mogelijk te voorkomen.  

 

Gemeente (Stadstoezicht | Toezicht Horeca & Prostitutie) 

3.16. De gemeentelijke toezichthouders controleren op naleving van de voorwaarden verbonden 
aan de horeca-exploitatievergunning en de drank- en horecavergunning.  

3.17. Voor het toezicht in de horeca zijn vanuit Stadstoezicht 5 inspecteurs beschikbaar en 
bereikbaar. 

3.18. De gemeente ziet specifiek toe op de naleving van de terrasvoorwaarden en op het plaatsen 
van (niet vergunde) uitstallingen.  

 

Politie 

3.19. Indien de politie of de gemeentelijke toezichthouder schijnbeheer constateert of indien er zich 
in de inrichting feiten voordoen die gevaar opleveren voor verstoring van de openbare orde, 
rapporteren zij binnen een week hierover aan de gemeente (afdeling openbare orde en 
veiligheid). 

 

II. Toezicht op straat 

Gemeente  

3.20. De gemeente legt gebiedsverboden op aan recidiverende overlastveroorzakers.  

3.21. De gemeente houdt middels toezichthouders toezicht op terrassen, uitstallingen en glas op 
straat.  

3.22. Op initiatief van de gemeente vinden jaarlijks minimaal 4 gezamenlijke controles tijdens 
uitgaansnachten plaats (aangekondigd en onaangekondigd).  

3.23. De gemeente treedt conform het handhavingsprotocol drugs 
(https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643723) op tegen handel in (hard)drugs in de 
horeca.  

3.24. De gemeente zal in afstemming met de convenantpartners onderzoeken of het wenselijk is 
om ook voor de openbare ruimte gedragsregels op te stellen. 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643723
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Politie 

3.25. De gemeente draagt er – samen met de politie – zorg voor dat het project cameratoezicht 
wordt gecontinueerd. Daarnaast zorgen de gemeente en de politie voor een doelmatig en 
doeltreffend gebruik van het systeem.  

3.26. De politie surveilleert te voet in duidelijk herkenbaar uniform tijdens de risicovolle uren van 
23.00 tot 06.00 uur op donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht. Ten behoeve van de 
beschikbaarheid draagt de politie conform het OOT-principe zorg voor voldoende bezetting. 
Bij de planning wordt uitgegaan van tenminste de volgende bezetting:  

 

- donderdagnacht  9 politiefunctionarissen; 

- vrijdagnacht  9 politiefunctionarissen; 

- zaterdagnacht       9 politiefunctionarissen; 

3.27. Om een open houding te bewerkstelligen gaat de politie tijdens de surveillances in uniform 
horecagelegenheden binnen en spreekt ondernemers en portiers aan. 

3.28. Gelet op de aard van het politiewerk geldt dat rekening moet worden gehouden met 
onvoorziene omstandigheden. De politie streeft ernaar om de aanrijtijden bij prioriteit-1 
meldingen minder te laten zijn dan 15 minuten. 

3.29. Indien beschikbaar worden hondengeleiders en bereden politiemedewerkers ingezet op 
vrijdag- en zaterdagavond en tijdens evenementen. 

3.30. De politie is, los van 0900-8844, zo veel mogelijk telefonisch bereikbaar voor horecapersoneel 
tijdens de uitgaansavonden en -nachten. Dit door middel van een horecatelefoon. Het 
nummer wordt kenbaar gemaakt bij de ondernemers. 

3.31. De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of aanvragen voor assistentie van de horeca 
bij geconstateerd drugs dealen of gebruik van harddrugs in de horeca-inrichting. 

3.32. De politie onderneemt actie bij signalen vanuit burgers of horeca over handel in drugs en het 
gebruik daarvan. De melder krijgt terugkoppeling van de opvolging.  

3.33. De politie zorgt er voor dat er minimaal twee contactfunctionarissen horeca zijn. 
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4. ALCOHOL, DRUGS EN LACHGAS  OP STRAAT  

Voor de openbare orde vormen groepen die op straat alcohol nuttigen een risico. Relatief kleine 
incidenten kunnen leiden tot grote vechtpartijen. Daarnaast moet voorkomen worden dat bij 
ordeverstoringen gegooid gaat worden met glazen, blikjes en dergelijke. Alcoholhoudende drank mag 
alleen genuttigd worden op plaatsen waar dat volgens de vergunningen is toegestaan. In het centrum 
is het nuttigen van alcohol op straat niet toegestaan. Tevens is alcoholbezit door minderjarigen 
strafbaar. Daarnaast wordt er opgetreden tegen het gebruik of de handel in drugs/lachgas in de 
openbare ruimte, gelet op de gevaren daarvan en het negatieve effect daarvan in de openbare ruimte. 

 

Gemeente (Stadstoezicht | Toezichthouders horeca & politie) 

4.1. De gemeente en politie houden toezicht op het bezit van alcohol, drugs en lachgas op straat.  

 

Politie/gemeente  

4.2. De politie en de gemeente treden op tegen overtredingen van het verbod op het op de weg 
nuttigen van alcoholhoudende drank of het bij zich hebben van aangebroken flessen, blikjes 
en dergelijke met alcoholhoudende drank als bedoeld in artikel 2:50 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Groningen 2021. 

4.3. De politie en de gemeente treden op tegen het verbod om drugs aanwezig te hebben en het 
verbod om lachgas voor recreatief gebruik aanwezig te hebben op de weg (2:50a Algemene 
Plaatselijke Verordening Groningen 2021). Op het moment dat de verkoop van lachgas voor 
recreatief gebruik is verboden, zal ook daartegen opgetreden worden. 

 

Horeca 

4.4. Horecabedrijven zorgen ervoor dat er vanuit de inrichting of vanaf de terrassen geen  

alcohol/ glaswerk in de openbare ruimte terecht komt.  

 

4.5. De horecaondernemer zal afhoudend reageren op verzoeken van gasten om onbeperkt te  

 schenken. 

4.6. De horecaondernemer gaat terughoudend om met kortingsacties rond alcoholhoudende 
dranken. 

4.7. De ondernemer schenkt geen alcohol aan kennelijk dronken of aangeschoten klanten. 

4.8. De horecaondernemer zal verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcoholhoudende 
drank tegengaan, door waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen 
en desgevraagd behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan. 

4.9. De leidinggevenden in de horecaonderneming zullen alcohol- en drugsgebruik tijdens 
werkuren door henzelf en hun werknemers (zo veel mogelijk) tegengaan. 
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5. SEKSUEEL OVERSCHRIJDEND GEDRAG | STRAATINTIMIDATIE 
Met het opnemen van straatintimidatie en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag als vaste paragraaf in 
het horecaconvenant maken wij kenbaar en zichtbaar dat wij geen enkele vorm van straatintimidatie of 
(seksueel) overschrijdend gedrag tolereren. Het doel is om de gemeente, de binnenstad en het 
uitgaansgebied veiliger te maken voor iedereen die zich (seksueel) geïntimideerd voelt.  

 

Gemeente 
 
5.1. Draagt financieel bij aan het trainen van horecapersoneel in het herkennen en omgaan met 

straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend gedrag. 
 

5.2. Traint de toezichthouders in het herkennen en omgaan met straatintimidatie en (seksueel) 
overschrijdend gedrag. 
 

5.3. Toezichthouders grijpen direct in bij meldingen en signalen van straatintimidatie en (seksueel) 
overschrijdend gedrag in de openbare ruimte. 
 

5.4. Toezichthouders gaan er bij een melding van straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend 
gedrag vanuit dat de meldingen van omstanders, waaronder horecagelegenheden, en 
slachtoffers waar zijn. 
 

5.5. Toezichthouders registeren meldingen van straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend 
gedrag onder dezelfde meldcode. 
 

5.6. Onderzoekt de mogelijkheid tot het inzetten van een sfeerteam in de avonduren van een 
uitgaansdag en het opschalen van dit sfeerteam in de loop van de nacht naar een 
handhavingsteam.  
 

5.7. Onderzoekt de mogelijkheid van een Nachtstadhuis op een centrale, goed bereikbare en 
zichtbare locatie in de binnenstad, waar professionals aanwezig zijn die onder meer 
slachtoffers en omstanders van straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend gedrag kunnen 
ondersteunen. 

 

Politie 
5.8. De politie gaat er bij een melding van ernstige straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend 

gedrag vanuit dat de meldingen van omstanders, waaronder horecagelegenheden, en 
slachtoffers waar zijn. 

5.9. De politie registreert meldingen van ernstige straatintimidatie en (seksueel) overschrijdend 
gedrag. Voor deze feiten is geen afzonderlijke feitcode beschikbaar. 

 

Horeca 
5.10. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag, zoals ongewenste opmerkingen, (seksuele-, 

verbale) intimidatie en (fysiek) geweld, zijn niet toegestaan. De horecagelegenheid brengt 

bezoekers hiervan bij binnenkomst op de hoogte.  
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5.11. Grensoverschrijdend gedrag, bij jezelf of iemand anders, kun je in vertrouwen melden bij het 

horecapersoneel. In de horecagelegenheid zijn afspraken gemaakt bij wie bezoekers veilig 

terecht kunnen om een melding te maken. Deze persoon treedt daarbij op als 

vertrouwenspersoon. Elk personeelslid weet wie binnen de horecagelegenheid deze rol 

vervult. 

 

5.12. Het horecapersoneel is getraind om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en daarop te 

handelen in onveilige situaties. 

 

5.13. Het horecapersoneel gaat ervan uit dat meldingen van omstanders en slachtoffers waar zijn. 

 

5.14. Wanneer het probleem ter plekke wordt gemeld, treedt het horecapersoneel op om de 

horecagelegenheid nog diezelfde avond veiliger te maken. 

 
5.15. Wanneer iemand niet ter plekke een melding kan maken, dan kan deze persoon later op de 

avond, of na afloop een melding doen. 

 

5.16. Alle meldingen worden door de club geregistreerd, bewaard en intern geëvalueerd. De 

anonimiteit van bezoekers wordt hierbij gewaarborgd. 

 

5.17. Bij zeer ernstige meldingen schakelt de horecagelegenheid altijd de politie in. 
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6. BRANDVEILIGHEID 

 

Horeca 
6.1. De ondernemer van een horecabedrijf waarin meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig 

zullen zijn mag zijn bedrijf alleen in gebruik hebben als hij conform artikel 1.18, lid 1 sub a 

Bouwbesluit 2012 (na inwerkingtreding artikel 6.7 van het Besluit Bouwwerken 

Leefomgeving)* een geldige ‘gebruiksmelding’ heeft gedaan. Een Wabo-vergunning 

“brandveilig gebruik” is nodig indien o.a. sprake is van bedrijfsmatig nachtverblijf aan meer 

dan 10 personen (bijvoorbeeld een logiesfunctie). 

 

6.2. De ondernemer is verantwoordelijk voor de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften en 

moet er op toezien dat het maximaal aantal personen dat op grond van de melding of 

vergunning gelijktijdig in de horecagelegenheid aanwezig mag zijn, niet wordt overschreden.  

 

6.3. De ondernemer van het bedrijf draagt er, ongeacht of hij melding-/vergunningsplichtig is in 

het kader van de Omgevingswet, zorg voor, dat alle brandveiligheidsvoorzieningen en 

voorschriften met betrekking tot het “brandveilig gebruik” die zijn voorgeschreven in het 

Bouwbesluit* (na inwerkingtreding het Besluit Bouwwerken Leefomgeving) worden 

nageleefd.  

6.4. De ondernemer mag zijn bedrijf alleen in gebruik hebben als: 

- het bouwwerk voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen en maatregelen op basis 
van de landelijke voorschriften (Bouwbesluit / *Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)); 
en 

- het bouwwerk op grond van de bouwregelgeving voldoet aan de meest recente 
bouwvergunning (Omgevingsvergunning Bouwen) met de hierin aangegeven 
brandveiligheidsvoorzieningen en voorschriften; en 

- de omgeving voldoet aan het “Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 
plaatsen” (BGBOP), hierbij kan gedacht worden aan een situatie tijdens een evenement.  

*het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zal naar verwachting 1 januari 2023 in werking 
treden. 

De landelijke voorschriften uit het Bouwbesluit zijn na te lezen op de website: 

 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/brandveilig-gebruik-gebouwen 

6.5. Als er voor een ondernemer onduidelijkheden zijn over de brandveiligheidseisen kan hij de 
brandweer verzoeken deze nader toe te lichten of in het bouwwerk een 
brandveiligheidsonderzoek uit te voeren.  

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/brandveilig-gebruik-gebouwen
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Veiligheidsregio Groningen  

Het toezicht op de brandveiligheidsaspecten wordt uitgevoerd door de brandweer van Veiligheidsregio 
Groningen (VRG). De uitvoering van het toezicht is gebaseerd op het “Brandrisicoprofiel 
Veiligheidsregio Groningen” en wordt in het gemeentelijke jaarplan vastgelegd.  

6.6. VRG voert controles uit conform het uitvoeringsplan (UP). Het UP is onderdeel van het 
jaarplan van de gemeente Groningen en is gebaseerd op het Brandrisicoprofiel 
Veiligheidsregio Groningen. 

6.7. VRG kan de controles zowel overdag als in de avond/nacht uitvoeren.  

Indien overtredingen worden geconstateerd waarvan VRG vindt dat er moet worden gehandhaafd, zal 
zij de gemeente hiertoe adviseren en in verband met mogelijke gevolgen voor de openbare orde en 
veiligheid ook de politie informeren. Indien een overtreding dusdanig van aard is dat er direct moet 
worden gehandhaafd, nl. wanneer de brandveiligheid ernstig in geding is, zal VRG daartoe overgaan. 
De gemeente zal hiervan bij voorkeur vooraf en in ieder geval zo spoedig mogelijk achteraf op de 
hoogte worden gesteld.  

 

Brandveilig Leven & Ondernemen (brandveiligheidsbewustzijn en gebruik) 

6.8. In het kader van bewustwording met betrekking tot de brandveiligheid zal VRG 
overeenkomstig het geldende jaarplan, in overleg met de KHN het thema brandveiligheid 
invullen.   

6.9. In het kader van Brandveilig Leven kan de brandweer acties uitvoeren aan de hand van 
gerichte thema’s om aandacht te vragen voor de brandveiligheid. Hierbij kan worden gedacht 
aan EK/WK-voetbal of een actie rond de feestdagen. 

 

Handhaving VTH 

6.10. Zie 7.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

7. OVERLEG 

 

Gemeente 

7.1.  De gemeente organiseert twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met betrekking tot het 
thema horeca. Voorzitter van het overleg is de burgemeester van Groningen. De gemeente 
draagt zorg voor het secretariaat. De bijeenkomsten hebben mede als doel de bewaking van 
de nakoming van de afspraken in het convenant. 

7.2. De ambtelijke coördinatie van de uitvoering is in handen van het beleids- en 
handhavingsoverleg horeca. Dit overleg rapporteert aan het bestuurlijk overleg en aan de 
lokale driehoek.  

7.3. Twee keer per jaar vindt een horeca-overleg plaats. Hiervoor wordt een vertegenwoordiging  

van horecaondernemers van de gemeente Groningen en de convenantpartners uitgenodigd. 

De agenda van dit overleg wordt vastgesteld in het beleids- en handhavingsoverleg. De regie 

ligt bij de afdeling openbare orde en veiligheid.  

Horeca 

7.4. De regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Groningen neemt deel aan het 

overleg genoemd onder 8.1 en 8.3 en is namens de horeca centraal aanspreekpunt voor de 

convenantpartners. 

7.5. Exploitanten geven medewerking aan alle in het kader van dit convenant uit te voeren 

voorlichtingsactiviteiten. 

Politie 

7.6. De politie heeft bij basiseenheid Centrum een vast aanspreekpunt voor de horeca en stelt de 
convenantpartners daarvan in kennis. Dit aanspreekpunt schuift aan in het onder 8.1 en 8.3  
genoemde overleg. 

VRG 

7.7. Het aanspreekpunt van VRG voor dit convenant is de Teamleider brandweerzorg gebied 
Groningen. Namens VRG neemt deel aan de in 8.1 en 8.3 bedoelde overleggen toezichthouder 
1 (Team Brandveilig leven & Toezicht).  
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8. LOOPTIJD, SAMENWERKING EN EVALUATIE 
 

 

8.1. De convenantpartners komen overeen dat dit convenant in werking treedt op 1 juli 2022 en 
een looptijd heeft van 5 jaar.  

8.2. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats. Deze evaluatie richt zich zowel op de samenwerking als 
geheel, als op de resultaten die per deelaspect zijn behaald. Afhankelijk van de uitkomsten van 
de evaluatie zullen convenantpartners bezien of aanpassing van het convenant wenselijk is. 

8.3. Partijen dragen zorg voor een zorgvuldige communicatie naar en afstemming met de eigen 
achterban.  

8.4. Partijen treden in overleg over de noodzaak van wijziging of beëindiging van deze 
samenwerkingsovereenkomst indien: 

• de verplichtingen uit deze samenwerkingsovereenkomst door (één der) partijen niet 
worden nagekomen; 

• periodieke evaluatie aanleiding geeft tot een besluit tot een wijziging/beëindiging van 
deze overeenkomst.     

8.5. Partijen komen in vergadering bijeen voor overleg als bedoeld hierboven binnen één maand 
nadat een partij dan wel meerdere partijen de wens daartoe schriftelijk kenbaar heeft/hebben 
gemaakt. Indien het overleg niet binnen een termijn van één maand tot overeenstemming 
heeft geleid, is elke partij gerechtigd dit convenant schriftelijk op te zeggen. 

 

Aldus vastgesteld te Groningen, d.d. …. 

 

 

Dhr. K.F. Schuiling       Dhr. F. Smilda 
Burgemeester        Sectorhoofd Groningen 
Gemeente Groningen        Politie Noord - Nederland 

 

 

 

Dhr. S. Smit        Dhr. J. Akkermans 
Teamleider Brandweerzorg      Voorzitter Afdeling Groningen 
Veiligheidsregio Groningen      Koninklijke Horeca Nederland 
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Horecabedrijven: 


