
BIJLAGE 

Overzicht veranderingen "evaluatie horecaconvenant"
Oude situatie Nieuwe situatie Toelichting 

Sluitingstijd: zaterdagen, zondagen, en maandag van 01.00 uur 

tot 06.00 uur, overige dagen 02.00 uur. Met ontheffing (en 

verplichting ondertekening convenant) zaterdagen, zondagen 

en maandag van 02.00 uur tot 04.30 uur

Sluitingstijd: zaterdagen, zondagen en feestdagen (maandagen) van 

02.00 uur tot 04.30 uur. Overige dagen 02.00 uur. Geen ontheffing 

meer voor nodig!

Geen verschil in tijden, wel deregulering. 

Ontheffingenbeleid vervalt!

Tussen 02.00 uur en 06.00 uur mogen in openbare inrichtingen 

(natte) en tussen 04.00 uur en 06.00 uur mogen in 

broodjeszaken, snackbars en cafetaria's, geen nieuwe 

bezoekers meer  worden toegelaten - opgenomen in convenant

Tussen 02.00 uur en 06.00 uur mogen in openbare inrichtingen geen 

nieuwe bezoekers meer worden toegelaten - nu opgenomen in de Apv. 

Deze toelatingstijd geldt echter niet meer voor broodjeszaken, 

snackbars en cafetaria's. Maar zij zijn wel verplicht zitmeubilair na 

04.00 uur te verwijderen of ongeschikt te maken. 

Juridisch juist - bestuurlijke handhaving mogelijk. 

Daarbij wordt het "binnen afhalen" mogelijk 

gemaakt het laatste half uur / beperking overlast 

loketverkoop.

Sluitingstijd terras: 24.00 uur / 02.00 uur met ontheffing Sluitingstijd terras: 02.00 uur. Geen ontheffing meer nodig!

Gelijk met de sluitingstijd openbare inrichting. 

Deregulering - geen ontheffing meer nodig.

Loketverkoop - tijden in horecaconvanant Loketverkoop - tijden in APV

Tijden blijven wel hetzelfde - bestuurlijke 

handhaving hierop nu mogelijk.

Burgemeester kan ontheffing verlenen van de tijden Burgemeester kan onheffing verlenen van de tijden

Geen wijziging - ontheffing verlenen wordt nu wel 

een echte bijzonderheid.

Burgemeester kan gecertificeerde toezichthouders verplichten 

door een voorschrift te verbinden aan een 

exploitatievergunning (artikel 1:4 Apv). Maar dit geldt alleen 

voor droge horeca!

Burgemeester kan gecertificeerde toezichthouders verplichten aan 

droge (1:4 Apv/voorschrift exploitatievergunning) maar nu ook aan 

natte horeca.

Staat eveneens als afspraak in het convenant (ook 

in de versie 2014-2016) maar nu heeft de 

burgemeester ook daadwerkelijk  de bestuurlijke 

bevoedheid - juridisch juist.

Horecaconvenant 2014-2016

Horecaconvenant 2017-2020, met alleen afspraken waaraan 

ondernemers, gemeente, politie en OM zich vrijwillig committeren. Nu 

wel voor 4 jaar!

Juridisch juist -> geen koppeling ontheffing - 

ondertekening convenant /  handhavingstechnisch 

nu ook juridisch juist.

Handhavingsstappen in convenant Handhavingsstappen in protocol op basis van 2:30 APV 

Juridisch juist. Daarbij komen de stappen regionaal 

overeen.


