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Onderwerp 

Wijziging APVG nieuwe Drank- en Horecawet 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 

vast te stellen; 
I I . de Verordening beperking drankverstrekking in te trekken; 
III . deze besluiten in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en bekend te maken 

door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 



(Publieks-)samenvatting 

Op I januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Deze wet geeft 
gemeenten de mogelijkheid om aanvuilende regels op te nemen in het lokale horecabeleid. In de 
nota Invoering nieuwe Drank- en Horecawet 2013 worden daarvoor voorstellen gedaan. Zo wordt de 
raad voorgesteld in de APVG regels op te nemen over beperking van drankverstrekking tijdens 
evenementen (ter vervanging van de Verordening beperking drankverstrekking). 
Om oneerlijke mededinging door paracommerciele instellingen te voorkomen zijn gemeenten 
verplicht om voor 1 januari 2014 hierover regels op te nemen. Hiervoor wordt op dit moment 
aangesloten bij de huidige voorwaarden van de Drank- en Horecaverguiming en de 
bestuursreglementen van de inrichtingen. In overleg met de accommodatiebesturen zullen later 
regels ontwikkeld worden voor het gebruik van paracommerciele imichtingen voor particuliere 
feesten en partijen (uitkomst daarvan in de loop van 2014 verwacht). 

Inleiding 

De nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) geeft gemeenten mogelijkheden en verplichtingen om 
aanvuilende regels op te nemen in het lokale horecabeleid. Ter voorkoming van alcoholmisbruik 
door jongeren geeft de wet de gemeenten mogelijkheden in handen om hiervoor regels te stellen. 
Ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciele instellingen zijn gemeenten 
verplicht hiervoor regels te stellen, die afgestemd kunnen worden op de lokale situatie. Een 
paracommerciele instelling is een instelling die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, 
sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in 
eigen beheer van een horecabedrijf In dit voorstel zullen hiervoor voorstellen worden gedaan. 

Beoogd resultaat 

Met dit voorstel wordt beoogd de implementatie van de keuzemogelijkheden en verplichtingen uit 
de nieuwe Drank- en Horecawet 2013. Daarmee wordt beoogd alcoholgcbruik onder jongeren tegen 
te gaan evenals het voorkomen van oneerlijke mededinging door paracommerciele instellingen. 

Kader 

De Drank- en Horecawet 2013 en de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009. 

Argumenten/afweglngen 

Zie Notitie Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De voorstellen zijn besproken met de Koninklijke Horeca Nederland en de politie. 



Financiele consequenties 

Aan dit voorstel zijn geen financiele consequenties verbonden, aangezien de wijzigingen in de 
vergunningverlening en de toezicht en handhaving met de huidige ambtelijke capaciteit zal moeten 
worden uitgevoerd. 

Realisering en evaluatie 

Na inwerkingtreding van de bepalingen in de APVG kan hieraan uitvoering worden gegeven. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

dd̂ iblirgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

?retaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 



Ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONB^GEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen d.d. : 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid, 25a, 
25c en 25d van de Drank- en Horecawet; 

HEEFT BESLOTEN: 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Groningen 2009 (APVG 2009). 

Artikel I Wijziging verordening 
A. Artikel 2:18, eerste lid onderdeel g wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
g. een evenement dat wordt georganiseerd in een inrichting, niet zijnde het terrasgedeclte, 

waarin op grond van een milieuvergunning of melding als bedoeld in of krachtens de Wet 
milieubeheer het organiseren van evenementen is toegestaan; 

B. Na afdeling 8 van Hoofdstuk 2 wordt een afdeling ingevoegd, luidend: 
Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de Drank- en 
Horecawet. 

Artikel 2:35a Begripsbepalingen 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
- alcoholhoudende drank, 
- horecabedrijf, 
- horecalokaliteit, 
- inrichting, 
- paracommerciele rechtspersoon, 
- sterke drank, 
- slijtersbedrijf en 
- zwak-alcoholhoudende drank, 

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet. 

Artikel 2:35b Regulering paracommerciele rechtspersonen 
1. Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken 

vanaf een uur voor de aanvang en tot uiterlijk twee uren na afloop van een activiteit die 
wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon. 

2. 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 2:35c Beperkingen voor horecabedrijven en sliitersbedriiven 
1. Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank in glas en blik 

te verstrekken, in de volgende delen van de gemeente en gedurende de volgende 
tijdsmimten: 
a. in inrichtingen gelegen binnen de Diepenring, de dag voor Koningsdag vanaf 19.00 uur 

tot 06.00 uur op de dag na Koningsdag; 
b. tijdens een groot evenement, zoals bedoeld in artikel 2:19, lid 2 onder a, in het deel van 

de gemeente waarvoor de evenementenvergunning geldt en zolang als dit evenement 
duurt. 

2. Het bepaalde in lid 1 geldt niet voor de besloten ruimte(n) van de inrichting voor zover: 
a. gedurende de tijd dat de inrichting voor het publiek geopend is, bij elke ingang van de 

besloten ruimte(n) er voldoende toezicht op wordt gehouden dat vanuit de inrichting 
geen glas en blik naar buiten toe wordt meegenomen en 

b. de besloten ruimte(n) van de inrichting niet in open verbinding staan met een openbare 
plaats of een terras door bijvoorbeeld het verwijderen/inklappen van ramen en/of 
deuren, zodanig dat een adequate controle op het naleven van het in het eerste lid 
genoemde verbod niet mogelijk is. 

3. 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 zwakalcoholhoudende drank. 

Artikel 2:35d Beperkingen voor andere detailhandel dan sliitersbedriiven 
Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank in glas en 
blik te verstrekken vanuit de winkels, warenhuizen en andere locaties en ruimten als bedoeld 
in artikel 18, tweede lid, en/of artikel 19, tweede lid, onder a, van de Drank- en Horecawet, 
gelegen biimen de Diepenring, gedurende de volgende tijdsmimten: 
a. de dag voor Koningsdag vanaf 19.00 uur tot 06.00 uur op de dag na Koningsdag; 
b. tijdens grote evenementen, zoals bedoeld in artikel 2:19, lid 2 onder a, zolang als deze 

evenementen duren. 

Artikel II Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 



Toelichting 

Algemeen 
Inleiding 
Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op de artikelen 4, 25a, 25c 
en 25d van de Drank- en Horecawet (DHW). Hoewel de APVG voor het overgrote deel uit 
autonome bepalingen bestaat is er voor gekozen om deze medebewindbepalingen daarin op te 
nemen omdat dit vanuit praktisch oogpunt een logische stap is. Immers, de APVG regelt al 
aanverwante zaken zoals de horeca-exploitatievergunning en dergelijke. 

Verplichte en niet verplichte bepalingen 
Een regeling op grond van artikel 4 van de DHW, in deze verordening uitgewerkt in artikel 
2:35b, is verplicht. Dat geldt niet voor de artikelen 2:35c tot en met 2:35f, die gebaseerd zijn 
op de artikelen 25a, 25c en 25d van de DHW. Daamaast hebben deze bepalingen niet als doel 
het tegengaan van oneerlijke mededinging, maar het tegengaan van onverantwoorde 
verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. 

Artikelsgewijze toelichting 
Wiiziging artikel 2:18, lid 1 onder g 
Met deze wijziging komt een evenement op een terras bij een horecabedrijf onder de defmitie 
evenement te vallen, waardoor een evenement op een terras mogelijk wordt. Middels een 
evenementenvergunning kan dan ook worden gestuurd op de veiligheid etc. van activiteiten 
die op het terras plaatsvinden. Deze evenementenvergunning dient te worden aangevraagd 
indien wordt afgeweken van de reguliere terrasexploitatie. De regels van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer blijven onverkort van toepassing, zodat een ondememer 
die af wil wijken van de geldende geluidsnormen gebmik kan maken voor de daarvoor 
geldende festiviteitendagen. 

Artikel 2:35a Begripsbepaling 
De begripsbepalingen uit de DHW werken door in de op de DHW gebaseerde regelgeving. 
Ter verduidelijking is een uitdmkkelijke verwijzing opgenomen, waamit blijkt dat deze 
begripsomschrijvingen alleen voor afdeling 8A geiden. 
In afdeling 8 van de APVG (toezicht op openbare inrichtingen) wordt een andere defmitie van 
horecabedrijf gebmikt, omdat een exploitatievergunning ook nodig is voor inrichtingen die 
geen alcohol schenken. 

Artikel 2:35b Regulering paracommerciele rechtspersonen 
Artikel 4 van de DHW verplicht gemeenten ter voorkoming van oneerlijke mededinging 
regels te stellen waaraan paracommerciele rechtspersonen zich te houden hebben wanneer zij 
alcoholhoudende drank verstrekken. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid, onder a, 
van de DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in de betrokken inrichting 
alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. Met andere woorden, de schenktijden voor 
alcoholhoudende dranken moeten geregeld worden. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde 
lid, onder b en c van de DHW moeten regels gesteld worden met betrekking tot door 
paracommerciele rechtspersonen in de inrichting te houden 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. Uiteraard alleen voor zover er 
tijdens deze bijeenkomsten alcoholhoudende drank wordt verstrekt door de paracommerciele 
rechtspersoon. Zoals in het algemeen deel van deze toelichting reeds is aangegeven betekent 



dit dat de gemeentelijke uitwerking moet leiden tot regels die op z'n minst in enige mate 
bijdragen aan het voorkomen van oneerlijke mededinging. 

Lokale situatie 
Op dit moment zijn de regels in relatie tot de mededinging vastgelegd in voorwaarden die 
voor de instellingen geiden o.g.v. de Drank- en Horecavergunning en de op grond daarvan 
verplichte bestuursreglementen van de paracommerciele inrichtingen. De regels moeten nu 
worden vastgelegd in de verordening. De keuze is gemaakt om gemaakt om regels op te 
nemen in de verordening, die zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige voorwaarden. Dat 
betekent dat in paracommerciele inrichtingen alcoholhoudende drank uitsluitend mag worden 
verstrekt vanaf een uur voor de aanvang en tot uiterlijk twee uren na afloop van een activiteit 
die wordt uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de rechtspersoon. Verder is een 
verbod opgenomen voor het verstrekken van 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. Met deze 
regels wordt geoordeeld dat, gelet op de lokale situatie, voldaan wordt aan de wettelijke 
vereisten voor het voorkomen van oneerlijke mededinging. 

Op grond van artikel 4, vierde lid, van de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid om 
voor ten hoogste twaalf aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van de hier door de raad 
gestelde regels voor schenktijden en voor de verschillende soorten bijeenkomsten. Het gaat 
om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Uit deze bewoordingen van de wet blijkt 
dat hier zeer temghoudend mee moet worden omgegaan. Te denken valt aan 
kampioenschappen en dergelijke grotendeels onvoorziene gebeurtenissen, maar het kan ook 
gaan om feestelijkheden die wel te voorzien zijn, zoals camaval en Koningsdag. Omdat de 
burgemeester deze bevoegdheid rechtstreeks aan de wet ontleent, kan de raad hier verder 
geen beperkingen aan stellen. 

Artikel 2:35c Beperkingen voor horecabedrijven en sliitersbedriiven 
Deze bepaling is een uitwerking van artikel 25a van de DHW. Het verbiedt de verstrekking 
van alcoholhoudende drank in inrichtingen die gelegen zijn in bepaalde aangewezen gebieden 
en/of die beschikken over nader aangegeven aard en/of gedurende nader bepaalde 
tijdsmimten. Een nadere invulling van een verbod dient in de verordening zelf te 
gebeuren en kan niet aan de burgemeester gedelegeerd worden, in tegenstelling tot de 
mogelijkheid daarvoor in de oude bepaling in de DHW, waar de 'Verordening beperking 
drankverstrekking' op was gebaseerd. Deze verordening, waarin dit onderwerp was geregeld, 
wordt ingetrokken. In de nieuwe bepaling worden de situaties waarvoor de beperking geldt 
benoemd; de burgemeester kan deze niet meer aanwijzen. Met de bepaling is geen vermiming 
beoogd; de situaties/evenementen waarvoor de beperking gold in de afgelopen jaren middels 
een aanwijzing, zijn benoemd. Er is geen algeheel alcoholverbod opgenomen, maar een 
beperking daarvan, namelijk het verbod op het verstrekken van alcohol in glas en blik buiten 
gesloten mimten van een inrichting. 
Met binnen de diepenring wordt ook bedoeld de buitenzijde van de grachtengordel, dus 
daarbinnen vallen ook de bedrijven aan de buitenzijde van de grachten. 
In het tweede lid wordt overeenkomstig artikel 25 a, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de 
DHW de burgemeester de bevoegdheid verleend om voorschriften aan de vergunning te 
verbinden of deze te beperken tot zwak-alcoholhoudende drank, als dit vanwege de 
handhaving van de openbare orde, de veiligheid, de zedelijkheid en de volksgezondheid nodig 
is. 



Artikel 2:35d Beperkingen voor andere detailhandel dan sliitersbedriiven 
Deze bepaling is gebaseerd op artikel 25c van de DHW. Daarbij is uitdrukkelijk bepaald dat 
het verbod alleen betrekking kan hebben op een beperkte tijdsmimte. Een beperking van het 
verbod tot bepaalde delen van de gemeente is optioneel. Het gaat om het verbod of beperking 
van het verkopen van zwakalcoholhoudende drank in bedrijven en winkels zoals 
warenhuizen, snackbars, supermarkten of andere levensmiddelenwinkels (artikel 18, tweede 
lid, van de DHW) en/of vanuit bestelmimten (intemetbestellingen) (artikel 19, tweede lid, 
onder a, van de DHW). Doel van deze bepaling is voorkomen dat er tijdens bepaalde 
feestelijkheden en evenementen in de detailhandel blikjes bier, flessen wijn, breezers en 
andere zwak-alcoholhoudende drank worden verkocht die vervolgens op straat worden 
gedronken. 
Met binnen de diepenring wordt ook bedoeld de buitenzijde van de grachtengordel, dus 
daarbinnen vallen ook de bedrijven aan de buitenzijde van de grachten. 


