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Samenvatting
De horecanota geeft inhoud aan de politieke speerpunten uit de afgelopen diverse beleidsprogramma’s
van het college van burgemeester en wethouders. Deze speerpunten zijn onder andere leefbaarheid,
levendigheid en veiligheid en met name daar waar het gaat om het bereiken van een goede balans
tussen deze punten.
De basis voor deze nota is gelegen een grondige structuuranalyse en –visie (BRO) op grond waarvan
de kwaliteitskring onder leiding van Polyground in februari 2000 haar eindadvies aan ons heeft
aangeboden.
Dit eindadvies bevat voorstellen over winter-en zomerterrassen, openbare orde en veiligheid, jeugd,
evenementen, genotsmiddelen (alcohol en drugs), sluitingstijden, speelautomaten, handhaving van
regels, het woon- en het leefklimaat, verkeer en vervoer, (nieuwe) vestigingen van horecabedrijven en
de herinrichting van het openbare gebied van het winkelcentrum en van de Markt in Valkenswaard.
Ook komen in dit eindadvies doelstellingen, uitgangspunten, de verantwoordelijkheden van de
verschillende spelers op het horecabord en de vervolgstappen aan de orde.
Vervolgens hebben met name omwonenden van de Markt en de Statie over dit eindadvies hun
opvattingen kenbaar gemaakt, hetgeen aanleiding is geweest om op onderdelen met een aantal
bewoners verder op meerdere momenten overleg te voeren.
Dit alles heeft ertoe geleid dat wij het eindadvies van de kwaliteitskring overnemen zij het dat wij op
onderdelen een aantal nadere nuances zullen aanbrengen.
Uit zowel de structuurnota’s als uit het eindadvies van de kwaliteitskring als uit het overleg met de
omwonenden komt naar voren dat een gezamenlijke inspanning van het gemeentebestuur en alle
belanghebbende partijen noodzakelijk is om de kwaliteit van de horeca verder te versterken en
gelijktijdig het woon- en leefklimaat van Valkenswaard te verbeteren.
Als hoofddoelstelling voor het Valkenswaardse horecabeleid geldt:
Het in 2002 bereiken van een nieuw evenwicht tussen de aantrekkelijkheid (levendigheid) van de
horeca en de leefbaarheid in Valkenswaard.
Aan de hand van een aantal subdoelstellingen wordt deze hoofddoelstelling geconcretiseerd, zodat
periodiek gevolgd kan worden of de beleidsuitvoering tot het gewenste resultaat leidt.
Deze subdoelstellingen zijn:
♦ Het bevorderen van een kwalitatief sterk horecaproduct;
♦ Het terugdringen van drugshandel en criminaliteit in de horeca;
♦ Het optimaliseren van de openbare orde en veiligheid.
Deze laatste twee genoemde subdoelstellingen hebben met name betrekking op het tegengaan van
gebeurtenissen, die de oorzaak zijn of leiden tot een achteruitgang van het leefklimaat.
♦ Het verduidelijken van de (gemeentelijke) regelgeving, waarbij met name een strikt
handhavingsbeleid een uiterst essentieel middel is.
In de doelstelling hebben wij gesproken van een acceptabel evenwicht tussen levendigheid en
leefbaarheid.
Om dit gewenste evenwicht tot stand te brengen, ontwikkelen wij primair een horecabeleid gericht op
branches (type van ondernemingen) en op gebieden.
Het zwaartepunt van het branche- en gebiedsgerichte beleid wordt gevormd door een stelsel van drie
gebiedstypen met een eigen horecakarakter.
Deze gebieden zijn: het kernwinkelgebied, de horecaconcentratiegebieden en de restgebieden.
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Het kernwinkelgebied vormt het hart van Valkenswaard met een uitgebreid winkelaanbod. De horeca
in en rondom het kernwinkelgebied is van wezenlijke betekenis voor het multifunctionele karakter van
het centrum. Door deze multifunctionaliteit kan de verblijfsduur van de bezoekers van het centrum
verlengd worden, hetgeen een gunstig effect kan hebben op de bestedingen.
De horecaconcentratiegebieden (met name de Markt en de Statie) liggen in de onmiddellijke
omgeving van het kernwinkelgebied. Zij kennen een grote dichtheid aan horecabedrijven, hebben als
uitgaansgebied een (lange) historie of reputatie tot in de wijde omgeving en spelen derhalve een
prominente rol in het uitgaansleven van Valkenswaard.
De concentratiegebieden zijn op loopafstand van elkaar gelegen (binnen een straal van 350 meter).
Overig Valkenswaard bestempelen wij als restgebieden.
In deze 3 gebieden geldt een vestigingsbeleid waarin de nadruk ligt op consolidatie van het aantal
horecabedrijven met mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk is maar die
mogelijkheden liggen in de sfeer van de versterking en vergroting van de dag- en verblijfsrecreatie of
in de winkelondersteunende sfeer. In sommige gebieden (met name de woonwijken) is het beleid erop
gericht –waar mogelijk– het horeca-aanbod passief terug te dringen. Dit omdat wij van mening zijn
dat in sommige gebieden een andere balans dient te gelden tussen levendigheid en leefbaarheid daar
waar het bijvoorbeeld gaat om normen op het gebied van milieu dan in de concentratiegebieden.
Maar in alle gebieden worden aan de reeds gevestigde horecaondernemers – onder bepaalde
voorwaarden- kwalitatieve ontwikkelingsmogelijkheden van hun horecaproducten geboden.
Zomer- en winterterrassen leveren een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat in
onze gemeente, zodat wij voorstander zijn van een actief terrassenbeleid.
Het economisch beleid is erop gericht om in de komende jaren een reële toename van de bestedingen
in de horecasector tot stand te brengen waardoor de horecabranche ook in staat is om de kwaliteit van
het horeca-aanbod door middel van o.a. productontwikkeling daadwerkelijk verder te ontwikkelen.
In die zin is ligt een koppeling tussen de herinrichting van ons kernwinkelgebied en een herinrichting
van de Markt voor de hand.
Uitgangspunt bij het beleid voor evenementen is dat niet zonder meer uitgegaan wordt van uitbreiding
van het aantal dagen waarvoor vrijstelling wordt verleend voor het houden van evenementen. Ten
faveure van het woon- en leefklimaat is evenzeer een herbezinning van en op het huidige aanbod qua
kwantiteit en kwaliteit van belang.
Om vanuit ons horecabeleid ook een substantiële bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in
Valkenswaard is op de terreinen van milieu, openbare orde en (brand)veiligheid een samenhangend
pakket van beleidsvoornemens ontwikkeld.
Onderdelen daarvan zijn een gefaseerde inhaalslag ten aanzien van het Besluit horeca enz., een
inhaalslag op het gebied van de brandveiligheid , een gezamenlijke aanpak tegen drugshandel in
horecagelegenheden (geen coffeeshops), het ontwikkelen van een Keurmerk Veilig Uitgaan, het
opstellen van een hernieuwd convenant (intentieverklaring) en een eenduidig en stringent
handhavingsbeleid met name ten aanzien de sluitingstijden.
Om een aantal redenen stellen wij voor om de sluitingstijden voor de horecabedrijven in de
horecaconcentratiegebieden op zaterdagavond te verlengen. Dit als experiment voor een jaar.
Met name de reden van een betere beheersing van de openbare orde door middel van spreiding ligt
aan dit voornemen ten grondslag.
Vanuit het oogpunt van ons verkeers- en fietsparkeerbeleid blijven wij oog houden voor de
verbetering van onze verkeersstructuur, een goede bereikbaarheid en voor kwantitatief en kwalitatief
voldoende parkeervoorzieningen.
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Dit geldt ook voor andere voorzieningen in het openbare gebied zoals openbare toiletten, goede
verlichting en bewegwijzering , fietsenstallingen en taxi-standplaatsen.
Binnen ons integrale jeugdbeleid ondersteunen wij maatregelen, die zich richten op het voorkomen
van riskant gedrag door jeugdigen.
Teneinde het toeristisch-recreatieve profiel en daarmee ook de herkenbaarheid van Valkenswaard
te versterken, zijn wij voornemens om op dit terrein een beleidsnotitie te ontwerpen.
Ten aanzien van kansspelen is een aantal voorstellen over speelautomaten en speelautomatenhallen
opgenomen.
Dit geldt ook voor ons bordeel- en prostitutiebeleid alsook voor onze maatregelen op het gebied van
paracommercie.
Tot slot intensiveren wij op het terrein van de communicatie een aantal overlegsituaties met vele
verschillende spelers op het gemeentelijke horecabord en op het terrein van de handhaving staan wij
een eenduidig en stringent pakket van handhavingsmaatregelen voor.
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1.

Inleiding.

Het doel van de nota is om voor de horeca een beleidsmatig kader te ontwerpen op basis waarvan een
evenwicht staat tussen de aantrekkelijkheid (levendigheid) en leefbaarheid van Valkenswaard.
Belangrijk hierbij is dat de beleidsvoornemens en uitvoering een gezamenlijke verantwoordelijkheid
betreffen, in die zin dat de kwaliteit en continuïteit van Valkenswaard (economische potenties,
aantrekkelijkheid en leefbaarheid) een gemeenschappelijk belang is van de publieke en private sector.
De horecabranche vormt hierin een waardevolle factor.
De horecanota geeft invulling aan de gezamenlijk gewenste kwaliteit en continuïteit.
Een gebiedsgerichte visie vormt de spil van het nieuwe beleid.
Bij de ontwikkeling van die visie hebben wij ons in belangrijke mate laten leiden door de uitkomsten
van de intensieve en constructieve dialogen, die wij in het voortraject hebben gevoerd met enerzijds de
vertegenwoordigers van de horecabranche (Koninklijke Horeca Nederland, toeleveranciers en horecaondernemers), maatschappelijke en economische organisaties, brandweer en politie en anderzijds met
de omwonenden van met name de Markt en de Statie.
Ook de producten van BRO (analyse horeca-aanbod en ontwikkeling horecastructuurvisie) en van
Polyground (voorzitterschap van de kwaliteitskring horeca gemeente Valkenswaard) hebben een
substantiële bijdrage geleverd aan ons nieuwe horecabeleid.
De uiteindelijke uitkomsten zijn door de kwaliteitskring (samenwerkingsvorm tussen private en
publieke partijen) gebundeld in een eindadvies.
Dit eindadvies bevat voorstellen over winter- en zomerterrassen, openbare orde en veiligheid, jeugd,
evenementen, genotsmiddelen (alcohol en drugs), sluitingstijden, speelautomaten, handhaving van
regels, het woon- en het leefklimaat, verkeer en vervoer, (nieuwe) vestigingen van horecabedrijven en
de herinrichting van het openbare gebied van het winkelcentrum en van de Markt in Valkenswaard.
Ook komen in dit eindadvies doelstellingen, uitgangspunten, de verantwoordelijkheden van de
verschillende spelers op het horecabord en de vervolgstappen aan de orde.
Wij nemen de eindadviezen van de kwaliteitskring als basis voor ons nieuwe horecabeleid over, zij het
dat wij op onderdelen (andere) nuances hebben aangebracht.
Deze nuances zijn met name het gevolg van de diverse overlegsituaties met de omwonenden van de
Markt en de Statie, die overigens ook de gelegenheid hebben gehad om hun mening te geven over het
bovengenoemde eindadvies.
De nuances betreffen voornamelijk de mogelijkheden tot vestiging van nieuwe horecabedrijven, de
sluitingstijden, een bredere herbezinning op evenementen qua kwantiteit en kwaliteit, een nog
stringenter handhavingsbeleid op diverse terreinen en ten faveure van het woon- en leefklimaat en de
veiligheid een inhaalslag op onder andere het terrein van milieu en van brandpreventie
(gebruiksvergunningen).
Hoofdstuk 2 geeft een analyse van de huidige sterke en zwakke punten van de horeca in
Valkenswaard, een overzicht van trends en tendensen in consumentengedrag in de horecasector, een
analyse van de klachten van de omwonenden van de Markt en de Statie en een typering van het
gemeentelijk beleid.
Deze analyses vormen de basis voor doelstellingen en uitgangspunten en de peilers en subdoelen van
een optimaal horeca-aanbod (hoofdstuk 3) en onze beleidsvoornemens op het gebied van vestiging,
ruimtelijke ordening, milieu, woon- en leefklimaat, evenementen, sluitingstijden, herinrichting Markt,
integraal jeugdbeleid, speelautomaten speelautomatenhallen, recreatie en toerisme, terrassen, verkeer
en vervoer, openbare orde, integrale (brand)veiligheid, paracommercie, bordeel- en prostitutiebeleid
en communicatie en overleg met onder andere omwonenden, horecabranche en politie (hoofdstuk 4)
en handhaving (hoofdstuk 5).
Hoofdstuk 6 gaat tenslotte in op de effectuering van het beleid en geeft een overzicht van de te
ondernemen acties in het jaar 2001 waarbij tevens is aangegeven wie waar op welke termijn
verantwoordelijk voor is en welke middelen wij daarvoor naast de reguliere budgetten, dit jaar extra
willen inzetten.
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2.

Analyse van horeca(beleid) in Valkenswaard.

De basis voor de beleidsformulering is onder andere een grondige inventarisatie van de huidige sterke
en zwakke punten van de Valkenswaardse horeca.
Het resultaat van deze inventarisatie is door een externe adviseur (BRO) neergelegd in een
eindrapportage “ Horecastructuurvisie en actiepuntenlijst –febr. 1998).
In het onderstaande wordt volstaan met een samenvatting van de belangrijkste punten.
Daarnaast besteden wij ook aandacht aan een typering van enkele randverschijnselen (overlast en
drugs) en van het gemeentelijk beleid.

2.1.

Horeca in Valkenswaard.

` Onder horeca wordt in deze nota verstaan: bedrijven en instellingen die zich bezig houden met het
verstrekken van spijzen of dranken voor gebruik ter plaatse, gepaard gaande met dienstverlening.
In Valkenswaard zijn ruim 110 horecabedrijven gevestigd, waarvan ± 60 % in het centrum. Er werken
naar schatting ± 550 personen in de Valkenswaardse bedrijfshoreca (zowel deeltijd als volledige
arbeidsplaatsen) en van een goed functionerende horeca profiteren de eigen inwoners, toeristen,
zakenmensen en het winkelend publiek. Dat geldt ook voor een aantrekkelijk en gezellig centrum, dat
leidt tot extra bezoekers in de sfeer van recreatief winkelen en toerisme.
Gezellige terrassen in combinatie met een aantrekkelijk verblijfsklimaat komen zowel het winkelen
als de horeca eveneens ten goede.
Als wij daarnaast het herinrichten van het kernwinkelgebied, het initiatief van de winkeliersverenigingen met Polyground en het kwaliteitsverbeteringstraject van de horeca (waarbij Polyground
ook een essentiële rol vervult) in acht nemen, dan liggen er op de korte en de langere termijn
voldoende kansen om de afstemming van allerlei functies binnen het gehele centrum van
Valkenswaard verder te optimaliseren.

2.2.

Sterke punten en zwakke punten.

2.2.1.

Sterke punten zijn:

*
*

*

Het omvangrijke horeca-aanbod, zeker in de drankverstrekkende sector.
Het grootste gedeelte van de horeca is gevestigd in het centrum, waarin zich twee sterke
concentratiegebieden bevinden: de Markt en de Statie.
Beide gebieden hebben een eigen profiel en eigen bezoekers.
Het restaurantaanbod is in aantal redelijk omvangrijk.
Op de Statie is er een sterke wisselwerking tussen de cafés en de restaurants.
De winkelondersteunende horeca is goed gesitueerd in het winkelgebied.
De horeca heeft van oudsher een functie voor de regio en een aantrekkingskracht op
toeristische bezoekers.
De Markt is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.

2.2.2.

Zwakke punten zijn:

*
*

Er is sprake van enige vervlakking van het aanbod bij de drankverstrekkers.
Door deze vervlakking en door de aanwezigheid elders in de regio van horecagelegenheden
met een flinke aantrekkingskracht is de regionale uitstraling van de Valkenswaardse horeca
enigszins afgenomen.
Het winkelondersteunende aanbod is redelijk eenzijdig (1998).
Er is slechts een beperkte wisselwerking tussen de Markt en de Statie.
De Markt en de Statie hebben geen goede relatie met het huidige kernwinkelgebied.

*
*
*
*

*
*
*
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*

*

Het horeca-aanbod vervult met name een weekendfunctie (zaterdagavond). Overdag en door
de week kan de functie sterk verbeterd worden. Dit geldt meer voor de Markt dan voor de
Statie.
Door de loop van de bezoekers langs de Eindhovenseweg en Luikerweg ontstaan soms
gevaarlijke (verkeers)situaties;
De Statie is slecht bereikbaar en de parkeercapaciteit in de omgeving van de Leenderweg is bij
activiteiten te beperkt, waardoor er overlast voor de omgeving ontstaat.
Op bepaalde momenten is er sprake van overlast (zie 2.4. en 2.5.)

2.3.

Trends en tendensen.

2.3.1.

Trends en tendensen bij de consument.

*
*

Het door BRO uitgevoerde onderzoek en andere literatuur geven een beeld van ontwikkelingen in het
consumentengedrag. Concreet gaat het onder andere om:
*
Een toename van ouderen en allochtonen in de samenleving.
*
Het doorzetten van huishoudensverdunning.
*
Flexibeler arbeidstijden.
*
Een gemiddeld hoger besteedbaar inkomen.
*
Toenemende mobiliteit.
*
Een toename van de hoeveelheid vrije tijd in combinatie met de wens om deze zo plezierig
mogelijk in te vullen en het feit dat elke inkomenscategorie zich meer luxe gunt dan vroeger.
*
Toenemende agressie (zinloos geweld).
*
Een toename van het drankgebruik en (soft)drugsgebruik (in algemene zin, niet alleen in
horecabedrijven).
*
Afwijkend gedrag door een minderheid: overlast veroorzakend gedrag door een kleine groep.
*
Toenemend zapgedrag bij consument, die zich in tijd en ruimte als een kameleon gedraagt en
daarnaast steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de horeca. Bij het uitgaan is het opdoen
van ervaringen een belangrijk gegeven. Voor de horeca betekent dit dat horecaconcepten snel
“uit” gaan of wisselen, hetgeen weer om een flexibele opstelling vraagt van de branche.

2.3.2.

Trends en tendensen in de horecasector.

*

*

Er is sprake van een bepaalde mate van “branchevervaging” omdat de horeca over een langer
deel van de dag wenst te exploiteren. Dit houdt in dat de grenzen tussen lunchrooms, cafés,
cafétaria’s , eetcafés e.d. aan het vervagen zijn. Binnen dezelfde zaak worden meerdere
vormen van exploitatie uitgeoefend.
Schaalvergroting en ontwikkeling van totaalconcepten. De consument is op zich niet
geïnteresseerd in schaalvergroting.
Schaalvergroting wordt ingegeven door economische motieven.
De kunst is er in gelegen om een product grootschalig op te zetten waar de consument een
kleinschalig gevoel bij heeft.
Toenemende professionalisering bij de totale horecabranche.

2.4.

Overlast.

*

Een nadere analyse van de reacties van de omwonenden van de Markt en de Statie levert als
voornaamste klachtenpatroon het volgende op:
*
Overlast door horecagebruikers in de zin van vernielingen, bedreiging en geweld, vervuiling
(glas, plas of anderszins) en herrie e.d.; Deze vorm van overlast is meestal het gevolg van
drank- en drugsgebruik.
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*

Geluidsoverlast door de horecagelegenheden zelf of door het (toenemend) aantal
evenementen, waarbij (luidruchtige) muziek veelal de belangrijkste oorzaak is.
Luidruchtige evenementen zetten het leefklimaat van met name ons centrum in toenemende
mate onder druk.

2.5.

Handel en gebruik van drugs.

Een actueel probleem in de Nederlandse dus ook in de Valkenswaardse horeca, dat de huidige en
toekomstige kwaliteit kan ondermijnen, is de handel en het gebruik van drugs. Naast gebruik in de
privé-sfeer, wordt ook de horecabranche wezenlijk geconfronteerd met dit fenomeen.

2.6.

Gemeentelijk beleid.

Het huidige gemeentelijke beleid is meer gericht op het voorkomen van ongewenste (neven)effecten
in bepaalde gebieden binnen Valkenswaard.
Tevens is destijds (1993) met de horeca-ondernemers een convenant overeengekomen. Dit huidige
beleid is zodoende te schetsen als “probleemoplossend” of als “gericht op handhaving”
(handhavingsbeleid).
In wezen dus passief regulerend van aard in plaats van actief gericht op kwaliteitsverbetering. Ook
bieden sommige bestemmingsplannen en openbare voorzieningen niet voldoende potentie om
bepaalde kansen en ontwikkelingen voor kwaliteitsverbetering binnen de horecabranche te
ontwikkelen.
Door het ontbreken van een meer integrale beleidsmatige aanpak bestond er bij de horeca in het
verleden op onderdelen onvoldoende draagvlak voor de gemeentelijke regels op dit terrein.
Naast dit algemene probleem, waar deze horecanota een oplossing voor beoogt te bieden, doen zich
andere specifieke zaken voor die om de nodige aandacht vragen.
Daarbij gaat het om zorgpunten over het huidige horeca-aanbod en om die situaties, die overlast
veroorzaken.
Het gemeentebestuur staat een uitgebreid scala aan wetten en regelgeving ter beschikking zowel
landelijk als gemeentelijk. Genoemd kunnen worden:
* Landelijke regelegeving
0
Vestigingswetgeving ( Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen)
0
Milieuwetgeving ( Wet milieubeheer en Besluit Horeca- sport- en recreatie-inrichtingen)
0
Openbare orde wetgeving ( Gemeentewet )
0
Wet op ruimtelijke ordening
0
Woningwet en Bouwbesluit
0
Opiumwet
0
Wet PBO: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
* Gemeentelijke regelgeving
0
Algemene Plaatselijke verordening
0
Bestemmingsplan
0
Bouwverordening
Problemen die met niet-naleving van deze regels samenhangen, zijn ondermeer een gebrek aan
bescherming van consumenten en minderjarigen, geluid- en stankoverlast, bedreiging van
(brand)veiligheid en gezondheid alsmede overlast in verband met handel in en gebruik van drugs.
Bij sommige wetten is de burgemeester en bij andere het college van burgemeester en wethouders het
bevoegd gezag. Naast bestuurlijke handhaving kan er ook van strafrechtelijke handhaving sprake zijn.
De politie speelt zowel een rol bij de openbare orde, handhaving als bij de opsporing van strafbare
feiten.
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Ten aanzien van het verlenen van gebruiksvergunningen aan horeca-inrichtingen is met name aan de
brandweer een belangrijke rol toebedeeld.
Belangrijkste instrumenten blijken vooral de Algemene Plaatselijke Verordening, de Drank- en
Horecawet, de Wet Milieubeheer (met name het Besluit horeca enz.), het bestemmingsplan en de
Woningwet en Bouwbesluit.
De Drank- en Horecawet en de Wet Milieubeheer zijn dit vooral omdat deze wetten belangrijke
verplichtende bepalingen kennen.
De Algemene Plaatselijke Verordening biedt vooral mogelijkheden om redelijk makkelijk
uiteenlopende regels te stellen toegespitst op de locale “horecasituatie”.
Met name gaat het dan om bepalingen met betrekking tot sluiting- en openingsuren, de exploitatieeisen, overlast, terrassen en geluidshinder.
Het bestemmingsplan is voor ons het primaire kader om de horeca-activiteiten te kanaliseren.
De Woningwet en het Bouwbesluit biedt verplichtende bepalingen in het kader van de brandveiligheid
(het verlenen van gebruiksvergunningen).
Nader uitgewerkt:
*
Het bestemmingsplan en een goede ordening van de horeca (branche- en gebiedsgericht
beleid) zijn te zien als de primaire beslissingsgrondslag om de vestiging, uitbreiding en functie
van horecabedrijven te reguleren.
*

De regels uit de Wet Milieubeheer en het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer (hierna te noemen: Besluit Horeca enz.).
Door stringente toepassing van deze regels kunnen wij de geluidsoverlast en andere vormen
van hinder, die kan worden veroorzaakt door de horeca, beperken;

*

De regels van de Drank- en Horecawet (hierna te noemen: DHW).
Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank is een vergunning van burgemeester en
wethouders vereist.
Deze wet stelt aan de horeca-ondernemer sociaal-hygiënische eisen (voorwaarden ten aanzien
van de inrichting) en sociaal- economische eisen (voorwaarden ter bevordering van een goede
bedrijfsvoering, vestigingseisen).
Wordt aan de gestelde eisen niet voldaan, dan is het verstrekken van alcohol niet toegestaan.
Burgemeester en Wethouders verlenen vergunning als aan alle eisen zoals die in deze wet zijn
geformuleerd, is voldaan.
Wanneer er sprake is van laakbare feiten trekken wij de verleende drank- en horecavergunning
in en daarmee is de horeca-inrichting gesloten.

*

De bepalingen uit de Algemene plaatselijke verordening (hierna te noemen: APV).
In de APV zijn met betrekking tot horeca-inrichtingen een aantal bepalingen opgenomen ter
bescherming van de openbare orde. Deze bepalingen zijn erop gericht dat wij bij ernstige
verstoring van de openbare orde adequaat kunnen optreden. De burgemeester is op grond van
artikel 174 van de Gemeentewet het enig bevoegde orgaan.

*

Op grond van de Bouwverordening is het verboden zonder of in afwijking van een
gebruiksvergunning van burgemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of
te houden, waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, anders dan in een
woongebouw.
Aan de gebruiksvergunning kunnen voorwaarden verbonden worden in het belang van het
voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand. De bovengenoemde vergunningverlening
vindt plaats in het kader van het vergunningverlening vindt plaats in het kader van het
vergunningstelsel brandveilig gebruik.
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3.

Doelstellingen en uitgangspunten.

Uit deze sterkte-zwakte analyse komt naar voren dat een gezamenlijke inspanning van vele partijen
noodzakelijk is om de kwaliteit van de Valkenswaardse horeca verder te versterken en gelijktijdig het
woon- en leefklimaat in met name het centrum te bewaken.

3.1.

Hoofddoelstelling horecabeleid.

Als hoofddoelstelling voor het Valkenswaardse horecabeleid hanteren wij:
Het in 2002 en volgende jaren bereiken van een nieuw evenwicht tussen de aantrekkelijkheid van de
Valkenswaardse horeca (levendigheid) en de leefbaarheid van Valkenswaard, hetgeen met name geldt
voor de omgeving van de twee horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie.
Wij willen benadrukken dat deze hoofddoelstelling niet gericht is op korte termijn- resultaten maar op
het bewerkstelligen van een structurele kwaliteitsverbetering.
In afwijking van het eindadvies van de kwaliteitskring (acceptabel evenwicht) spreken wij van
een “nieuw” evenwicht, waarmee wij het volgende beogen:
het in 2002 bereiken van een situatie waarbij zowel de kwaliteit van de horeca als van het woon- en
leefklimaat in de horecaconcentratiegebieden substantieel zijn verbeterd.
In hoeverre dit ambitieuze streven ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is ons inziens te toetsen aan
de voortgang waarin alle partners van het integrale gemeentelijke horecabeleid erin slagen om in de
verdere uitvoering de volgende subdoelen tot een succes te laten worden:
• Het bevorderen van een kwalitatief sterk horecaproduct;
• Het voorkomen van drugshandel en criminaliteit in de horeca;
• Het optimaliseren van de openbare orde en veiligheid.
Deze twee laatst genoemde maatregelen hebben met name betrekking op het tegengaan van
ontwikkelingen, die leiden tot een achteruitgang van het leefklimaat.
• Het vereenvoudigen, verduidelijken en handhaven van de (gemeentelijke) regelgeving.
Het jaartal 2002 en volgende jaren brengt tot uitdrukking dat wij ons ervan bewust zijn dat niet alles
binnen het uitgestippelde horecabeleid tegelijkertijd kan worden aangepakt.
Een aantal aanbevelingen vergt nu eenmaal een langere of zwaardere termijninvestering, zowel in geld
als in menskracht dan wel in bewustwording of scholing.
De door ons aangegeven verbetervoorstellen voorzien wij dan ook van een duidelijke
prioriteitenstelling voor wat betreft enerzijds de beleidsmatige of bedrijfsmatige inzet en anderzijds de
financiële verantwoordelijkheid.
Tenslotte willen wij ook nog aansluiten op de andere ontwikkelingen (onderzoek winkeliersverenigingen, herinrichting kernwinkelgebied) binnen het centrum in Valkenswaard, die met name op
de langere termijn op meerdere fronten voldoende kansen bieden om het hele centrumgebied
kwalitatief op te krikken.

3.2.

Uitgangspunten horecabeleid.

Om richting te geven aan deze doelen is een aantal uitgangspunten van belang:
♦ De sleutel om de gestelde doelen te realiseren is ons inziens gelegen in een zorgvuldige
differentiatie van de beleidsvoornemens naar branche en gebied.
1. Qua branche dient het beleid richting te geven aan inrichtinggebonden zaken (cafés,
winkelgebonden horeca, disco’s, restaurants e.d.) en niet-inrichtinggebonden zaken
(evenementen).
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♦
♦
♦
♦
♦

♦

3.3.

2. Qua gebied vinden wij, in aansluiting op ons huidige beleid, een onderscheid wenselijk naar
kernwinkelgebied, concentratiegebieden en restgebieden waarvoor tevens ook nog voor elk
van deze gebieden een verschillend gebiedsgericht milieubeleid vastgesteld wordt;
Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de horeca dient ons inziens gestoeld te zijn op
een samenhangend pakket van beleidsvoornemens.
Het integrale horecabeleid moet leiden tot een versterking van de samenwerking, zowel binnen
de horecabranche zelf als tussen de partners van dit beleid (horeca- ondernemers, toeleveranciers,
winkeliers, bewoners, politie, brandweer, gemeente).
Het streven is erop gericht dat het horecabeleid ten opzichte van de huidige situatie niet leidt tot
verdere regulering. Bij dit uitgangspunt constateren wij wel dat de huidige situatie op sommige
onderdelen zijn optimale niveau nog niet bereikt heeft.
Wij gaan er van uit dat de horecabranche meer dan in het verleden invulling geeft aan haar eigen
verantwoordelijkheid zowel ten aanzien van de beoogde kwaliteitsverbetering als ten aanzien
van eigen toezicht en controle.
Het horecabeleid dient uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. Dit betekent dat voor alle
betrokkenen duidelijk dient te zijn welke (aangepaste) instrumenten ter effectuering van het beleid
worden ingezet, in welke volgorde en in welk tijdsbestek, wat de gevolgen zijn van het beleid voor
de betrokken organisaties, op welke wijze en met welke prioriteiten het beleid wordt
gehandhaafd en hoe de communicatie over en de bewaking van de uitvoering plaats
vindt.
Het gemeentelijke horecabeleid dient enerzijds de ondernemers en de burgers voldoende
duidelijkheid en zekerheid te bieden en anderzijds voldoende flexibiliteit te bevatten om dit
beleid te kunnen aanpassen aan veranderde inzichten of gewijzigde omstandigheden.

Optimaal Horeca-aanbod.

Een optimaal horeca-aanbod berust in het algemeen op drie peilers:
1.
de kwaliteit van het horeca-aanbod;
2.
de sterkte van de relatie met andere (centrum)functies;
3.
de mate waarin wordt ingespeeld op omgevingsfactoren.
Ad1: Alhoewel ook andere partijen bij dit aspect een bepaalde rol kunnen vervullen, ligt het
zwaartepunt van de verantwoordelijkheid voor de bouwstenen van deze peiler bij de
ondernemers in de horecabranche zelf.
Het gaat hier om de professionaliteit van de individuele horeca-ondernemer zelf om moderne
hedendaagse bedrijven neer te zetten en om het gegeven in hoeverre de ondernemers erin slagen
om via duidelijke productontwikkeling de beoogde doelgroepen aan te trekken.
Naast de eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer zelf zien wij hier ook een
belangrijke taak weggelegd voor de toeleveranciers en voor de horecabelangenverenigingen op
plaatselijk en landelijk niveau.
Wij realiseren ons dat wij bij bepaalde onderdelen van het toekomstig integrale beleid een
uitdrukkelijk beroep doen op deze eigen professionaliteit van de horecabranche.
Ad 2: Een ander onderdeel van kwaliteitsverbetering van de horeca is een goede afstemming met de
overige (centrum)functies zoals wonen, detailhandel, toerisme en verkeer.
Wij zijn van mening dat een aantal functies mede is gediend van een veelzijdige en
kwalitatief goede horeca. Andere functies stellen daarentegen grenzen aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de horeca (wonen, openbare orde en veiligheid).
Het zwaartepunt bij de bouwstenen van deze peiler ligt binnen het bereik van de gemeentelijke
verantwoordelijkheid (incl. politie en brandweer).
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Ad 3: Bij een optimaal horeca-aanbod speelt ook de omgeving een belangrijke rol. Naast de
verschijningsvormen van de horecapanden gaat het om de ruimtelijke kwaliteit van de directe
omgeving, zoals de inrichting van het openbare gebied, de bereikbaarheid, voldoende
parkeergelegenheid voor auto, taxi, bus en fiets en de aanwezigheid van sfeervolle terrassen.
In het integrale beleid zijn op onderdelen de bouwstenen van deze peiler terug te vinden in onze
voorstellen ten aanzien van kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte door de gemeente
(bijv. herinrichtingsplannen en terrassenbeleid), waarbij wij ervan uitgaan dat deze vorm van
kwaliteitsverbetering zich doorzet bij de horeca-ondernemers, zowel per individu als per cluster.
Meer specifiek kan de beoogde kwaliteitsverbetering onder de drie voornoemde peilers gestalte
krijgen door de volgende ingrepen:
het versterken van het huidige horeca-aanbod en het aantrekken van nieuwe doelgroepen:
• het versterken van het profiel van de horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie;
• het consolideren van het huidige horeca-aanbod met dien verstande dat ten behoeve van nieuwe
voorzieningen waarbij sprake is van horecaconcepten die zich richten op bepaalde vormen van
dag- en verblijfsrecreatie en winkelondersteuning , medewerking voor vestiging mogelijk is;
• het bieden -onder bepaalde voorwaarden- van ontwikkelingsmogelijkheden aan de reeds
gevestigde horecaondernemers;
• het versterken van de kwaliteit van de functie horeca in relatie tot de andere (centrum)functies,
eveneens met het oog op openbare orde en integrale veiligheid;
• het ontwikkelen van terrassenbeleid;
• het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen,
taxistandplaatsen en openbare toiletten;
• het verbeteren van de inrichting en de presentatie van de horeca en haar omgeving (verlichting en
bewegwijzering);
• het verbeteren van de aansluiting van de horecaconcentratiegebieden en het heringerichte
kernwinkelgebied;
• het in eerste instantie tijdelijk verruimen- als proef- van de sluitingstijden;
• het ontwikkelen van een gemeentelijk integraal horecabeleid, met speciale aandacht voor
regelgeving en voor communicatie met alle betrokken partijen;
• het ontwikkelen van een stringent handhavingsbeleid (inclusief het nemen van passende
maatregelen en het toepassen van sancties).
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4.

Beleid.

4.1.

Algemeen.

Wij zien de horeca als een essentieel onderdeel van de verschillende functies en activiteiten die zich
met name in ons centrum afspelen. De aanwezigheid van een grote verscheidenheid van
horecafuncties betekent dat Valkenswaard (met name het centrum) een grote aantrekkingskracht heeft
voor onze eigen inwoners en voor bezoekers uit de (wijde)omgeving (regionale horecafunctie).
Wij stellen ons positief op tegenover de horeca in Valkenswaard, vooral ook omdat de toeristischrecreatieve functie van Valkenswaard in het algemeen als van ons centrum mede wordt gediend door
de aanwezigheid van een veelzijdige en goed functionerende horeca. Concluderend kunnen wij stellen
dat onder zekere voorwaarden wij de horeca als een positieve ondersteuning zien van het
maatschappelijk leven in Valkenswaard.
Deze positieve opstelling betekent echter niet dat er onbeperkte ontwikkelingsmogelijkheden voor de
horeca in onze gemeente zijn.
De ruimte die in Valkenswaard aan de verschillende horeca-aktiviteiten kan worden geboden, is
afhankelijk van het gebied en van de overige functies en activiteiten die in dat gebied van toepassing
zijn. Dit is in het bijzonder van belang omdat bijvoorbeeld het wonen in appartementen in het centrum
steeds meer in zwang raakt.
Het horecabeleid dient dan ook tevens een bijdrage te leveren aan ons streven om in Valkenswaard in
het algemeen en in het centrum in het bijzonder mede een optimaal woon- en leefklimaat te
bewerkstelligen.

4.2.

Vestigingsbeleid (nieuwe) horecabedrijven.

Sinds 1989 kennen wij in Valkenswaard een horecastop.
In het algemeen werkt dit passief regulerend beleid in feite remmend op de door ons en de
horecabranche gewenste vernieuwing, op kwaliteitsverbetering en daarmee ook op vergroting van de
aantrekkingskracht van ons centrum met name ten aanzien van de beoogde doelstellingen bij het
herinrichten van het kernwinkelgebied en de toeristische herkenbaarheid van Valkenswaard
(verschuiving van een passief naar een actief beleid gericht op kwaliteitsverbetering).
Concurrentie wordt immers zo goed als uitgesloten, waarmee de horecabranche niet wordt geprikkeld
om in een concurrerende sfeer te opereren. Dit gaat ten koste van de ontwikkeling van vernieuwende
horecaproducten en van een toename aan een verdere professionalisering van de horeca-ondernemers
(beide wezenlijke elementen van kwaliteitsverbetering).
In het verlengde van de voornoemde opvattingen willen wij ons “nieuwe” vestigingsbeleid als volgt
definiëren:
1. consolidatie van het bestaande horecabestand en
2. daarenboven een beperkte stimulering van bepaalde horecaproducten.
Ad1:

Consolidatie van het bestaande horeca-aanbod betekent dat wij in ons beleid ernaar streven om
het huidige horeca-aanbod in Valkenswaard in kwantitatieve zin te behouden (m²) en in
kwalitatieve zin te versterken.

Ad2:

Beperkte stimulering van bepaalde horecaproducten wil zeggen dat vestiging van nieuwe
horecabedrijven in Valkenswaard mogelijk is met dien verstande dat het hier dient te gaan om
bedrijven, die horecaproducten aanbieden welke zich met nadruk richten op en daarmee een
versterking betekenen voor de functies van de dag- en verblijfsrecreatie (restaurants, hotels,
campings, gemeenschapsvoorzieningen, buurthuizen en winkelondersteunende horeca e.d.).
Zeer spectaculaire (pretparkachtige attracties en- evenementen) staan ons hierbij niet voor
ogen.
Nieuwe horecabedrijven , die weliswaar deels een dag- of verblijfsfunctie herbergen maar die
qua karakter zich voornamelijk op de avondrecreatie richten (“ harde natte horeca ”) vallen

- 15-

buiten ons beleidsvoornemen omtrent de mogelijkheden van beperkte stimulering van
bepaalde horecaproducten.
In de navolgende paragrafen wordt dit (vestigings)beleid planologisch per onderscheiden gebied en
flankerend per onderscheiden beleidsveld in Valkenswaard nader uitgewerkt.

4.3.

Ruimtelijke ordening ( bestemmingsplannen).

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument om gewenste ontwikkelingen te stimuleren en
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Bij een toets of horeca op een bepaalde locatie mogelijk is,
geeft de geldende bestemmingsplanregeling de doorslag.
Toetsing aan het bestemmingsplan kent echter ook zijn beperkingen. De bestaande
bestemmingsplannen bieden nauwelijks de mogelijkheid tot differentiatie in het soort horeca dat in een
bepaald gebied gevestigd mag worden, zodat niet op alle ontwikkelingen via het huidige
bestemmingsplan gestuurd kan worden.
Vandaar dat wij in ons beleid aanvullend op het instrument van het huidige bestemmingsplan
gekozen hebben voor differentiatie naar branches en gebieden waarmee tevens getracht wordt
zowel de kwaliteit van de horecabranche als de kwaliteit van het woon- en leefklimaat in
Valkenswaard substantieel te verbeteren.
Met inachtneming van dit aanvullende beleid zien wij derhalve het bestemmingsplan als de primaire
beslissingsgrondslag om de vestiging, uitbreiding en functie van horecabedrijven te reguleren.
Daar waar noodzakelijk zullen wij de bestaande bestemmingsplannen aanpassen om de gewenste
beleidsvoornemens te realiseren.
De ruimtelijke ordening is dus in onze optiek het primaire kader om horeca-activiteiten te kanaliseren.
Om onze hoofddoelstelling van het horecabeleid te bereiken, is dit ons inziens echter nog niet
voldoende.
Zeker voor de concentratiegebieden horen daarbij een voldoende aanbod van parkeergelegenheid,
geschikte taxistaanplaatsen en fietsenstallingen.
Ter voorkoming van het urineren op straat hebben wij overigens -in afwachting van de definitieve
herinrichting van de Markt- een aantal voorlopige voorzieningen (urinoirs) in en nabij de
concentratiegebieden geplaatst, hetgeen ook geldt voor goede verlichting en bewegwijzering.
Ook vinden wij (winter)terrassen, andere sluitingstijden en een herformulering van het gemeentelijk
evenementenbeleid van belang.
Maar evenzeer zijn kwalitatief sterke horecabedrijven en ondernemers noodzakelijk alsmede
duidelijke regelgeving en (handhaving van) afspraken met politie, brandweer en gemeente om de
gestelde doelen te bereiken.
Vandaar dat wij in aansluiting op het planologische kader ook andere beleidsinstrumenten in zetten,
zoals die op flankerende gemeentelijke taakvelden reeds ontwikkeld zijn dan wel op korte termijn
ontwikkeld worden.
Met name gaat het dan om instrumenten op het gebied van milieu, openbare orde, verkeer en vervoer,
economische zaken, jeugd, herinrichting Markt en het kernwinkelgebied, integrale (brand)veiligheid ,
recreatie en toerisme en communicatie met alle betrokken partijen en organisaties (samen te vatten als:
samenhangend beleid).
In de navolgende paragrafen worden de instrumenten van deze taakvelden in hun relatie met de horeca
nader geduid.

4.4.

Flankerende gemeentelijke beleidsvelden.

4.4.1

Branche- en gebiedsgericht beleid.
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Om het gewenste evenwicht tot stand te brengen kiezen wij primair voor een beleidsmatige
differentiatie naar branches (type van ondernemingen) en gebieden.
Zo is duidelijk dat hotels en restaurants ondanks hun publieksaantrekkende werking nauwelijks
bijdragen aan milieu-overlast (bijv. geluid) of verstoring van het woon- en leefklimaat en de openbare
orde.
Cafés, fritures, snackbars en dergelijke doen dit onder andere door de latere openingstijden en de aard
van het publiek op meerdere momenten wel. Fastfoodvestigingen dragen door wegwerpverpakkingen
en consumptie op straat vaak bij aan straatvervuiling.
Door de verschillende vormen van horeca in verschillende gebieden al dan niet toe te laten, kan
maatwerk worden geleverd ten faveure van Valkenswaard als geheel.
Zo zorgt een compacte structuur van horecaconcentratiegebieden enerzijds voor een vergroting van de
toeristisch-recreatieve herkenbaarheid en daarmee ook voor de aantrekkingskracht van ons centrum
(winkelen) en anderzijds voor een verkleining van de kans op overlast doordat uitwaaiering van het
uitgaansleven wordt voorkomen.
Anderzijds geldt voor de horecaconcentratiegebieden dat de woon- en leeffunctie onder grotere druk
komt te staan, hetgeen betekent dat deze problematiek in dat gebied meer onze aandacht en inzet
vraagt dan mogelijk in andere gebieden in onze gemeente.
Het zwaartepunt van het branche-en gebiedsgerichte beleid wordt gevormd door een stelsel van drie
gebiedstypen met een eigen horecakarakter.
Deze gebieden zijn: het kernwinkelgebied, de concentratiegebieden en de restgebieden in
Valkenswaard.
► Het kernwinkelgebied vormt het hart van Valkenswaard met een uitgebreid winkelaanbod.
Temidden van een veelvoud van winkels is een aantal horecabedrijven gesitueerd. Deze bedrijven
richten zich primair op het winkelend publiek en zijn vaak alleen tijdens winkeluren geopend
(= winkelgebonden horeca).
Deze horeca in en rondom het kernwinkelgebied is van wezenlijke betekenis voor het
multifunctionele karakter van het centrum. Door deze multifunctionaliteit kan de verblijfsduur van
de bezoekers van het centrum verlengd worden.
Mede om deze reden dient er in ons beleid voor dit gebied ruimte te blijven bestaan voor een
beperkte stimulering van de horeca in de zin van een winkelondersteunende functie.
► De horecaconcentratiegebieden (met name de Markt en de Statie) liggen in de onmiddellijke
omgeving van het kernwinkelgebied. Zij kennen een grote dichtheid aan horecabedrijven, hebben
als uitgaansgebied een (lange) historie of reputatie tot in de wijde omgeving en spelen derhalve een
prominente rol in het uitgaansleven van Valkenswaard.
De concentratiegebieden zijn op loopafstand van elkaar gelegen (binnen een straal van 350 meter).
Net als in het kernwinkelgebied dient er ons inziens in de horecaconcentratiegebieden in ons beleid
ruimte te zijn voor een beperkte stimulering van de horeca.
Dat wil zeggen dat deze beperkte stimulering niet in eerste instantie gelegen is in de kwantitatieve
toename van nieuwe met name natte horecabedrijven (dat wil zeggen die natte horecabedrijven, die
zich grotendeels richten op de avondfunctie).
Veeleer gaat het ons eerder om enerzijds de verbetering van het huidige aanbod aan
horecaproducten (bijv. door aanpassing van de huidige formules van de gevestigde ondernemers)
en anderzijds om de ontwikkeling van nieuwe hoogstaande kwalitatieve horecaproducten, die zich
met name richten op de vergroting van de dagrecreatieve- of verblijfs- of winkelondersteunende
functie.
Samenvattend :
Het scheppen van ruimte in ons beleid om in het kernwinkelgebied en in de concentratiegebieden
ten behoeve van bepaalde type horecaproducten onder bepaalde voorwaarden een beperkte groei in
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toe te staan, is van essentiële betekenis voor het multifunctionele karakter (werken, recreëren en
winkelen) van ons centrum.
Deze multifunctionaliteit kan een positieve invloed hebben op de verblijfsduur in ons centrum
hetgeen weer in gunstige zin van invloed kan zijn op de bestedingen.
►

De rest van de gemeente Valkenswaard bestempelen wij als restgebieden
Ons beleid is ook hier gericht op het instandhouden van het totale horeca-aanbod in combinatie met
een verdere kwaliteitsverbetering en een beperkte stimulering van bepaalde horecaproducten zoals
boven omschreven.
De motivering met betrekking tot een beperkte stimulering van bepaalde type horecabedrijven is
gelegen in ons streven naar het versterken van ons toeristisch-recreatief profiel en in het stimuleren
en ondersteunen van sociaal-culturele doeleinden.

4.4.2. Milieu.
4.4.2.1. Inleiding.
Een belangrijk gemeentelijk instrument op het terrein van milieu is het Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen milieubeheer.
De nadruk binnen dit besluit ligt op doelvoorschriften en zorgplichten. Dit is ingegeven door
een grotere eigen verantwoordelijkheid voor het milieu die bij horecabedrijven wordt verondersteld.
Wij onderschrijven deze ontwikkeling, hetgeen ons inziens geduid kan worden als een element van
toenemende professionalisering van de horecabranche geheel passend binnen het traject van
kwaliteitsverbetering.
Ook biedt dit besluit ons meer beleidsvrijheid om in te spelen op locale situaties.
Daarbij gaat het zowel om verruimende als om aanscherpende mogelijkheden ten opzichte van
standaardnormen.
Zo is het heel goed mogelijk om ook hier een gebiedsgericht beleid te voeren, hetgeen kan inhouden
dat voor bepaalde gebieden hogere geluidsnormen gelden dan voor andere.
Dit vloeit voort uit onze opvatting dat wij in het algemeen van mening zijn dat het belang van de
horecafunctie ondergeschikt is aan dat van woon- en leefsituatie.
Echter met name in de horecaconcentratiegebieden waar ons horecabeleid verder gestalte moet
krijgen, kennen wij aan het belang van de horecafunctie een ander gewicht toe.
Teneinde echter een aanvaardbare milieukwaliteit voor alle gebieden te garanderen, geven wij voor elk
gebied de locatiespecifieke omstandigheden en de daarbij behorende normering aan. Dit alles moet
overigens vastgelegd worden in een besluit tot aanwijzing van horecaconcentratiegebieden.
Alle horecagelegenheden dienen te voldoen aan de normen die voor hun gebied gelden.
In voorkomende gevallen maken wij ook gebruik van de aanscherpende mogelijkheid om nadere
(milieu-) eisen op te leggen. Daarbij zijn niet alleen de milieubelangen en de belangen van
derdebelanghebbenden aan de orde maar ook de bedrijfseconomische belangen.
De nadere eis moet met andere woorden in redelijke verhouding staan tot het beoogde doel en de
kosten die het bedrijf moet maken om aan de eis te kunnen voldoen.
De nadere eisen kunnen onder andere gericht zijn op geluid, energie, afvalstoffen, waterbesparing,
lucht e.d.).
Al deze mogelijkheden ondersteunen en versterken onze insteek van branche- en gebiedsgericht
beleid.
Op onderdelen willen wij de volgende beleidsinstrumenten daarvoor gewijzigd dan wel nader
aangescherpt inzetten.
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4.4.2.2. Vrijstellingsregeling geluidsvoorschriften.
In het kader van het Besluit horeca enz. kan in verband met de viering van bepaalde festiviteiten voor
een aantal dagen of dagdelen op individuele en op collectieve basis vrijstelling verleend worden van
de geluidsvoorschriften.
Op basis van het voorheen geldende Besluit horecabedrijven milieubeheer is de de APV opgenomen
dat op individuele basis maximaal 2 dagen per jaar vrijstelling kan worden verleend en per dorp
maximaal 10 maal op collectieve basis.
Voorlopig zijn wij niet van plan om het aantal dagen verder uit te breiden.

4.4.2.3. Evenementen.
Alle evenementen die op de openbare weg gehouden worden, moeten om middernacht (24.00 uur)
beëindigd worden.
Een trend die in relatie tot het woon- en leefklimaat om aandacht vraagt, is een toenemend aanbod van
evenementen met luidruchtige muziek. Omdat veel van deze festiviteiten vaak pas op het laatste
moment worden gepland en zij qua handhaving problematisch zijn, zetten luidruchtige evenementen
het leefklimaat met name in de horecaconcentratiegebieden in toenemende mate onder druk. Een
bijkomend punt is dat tijdens deze evenementen het volume van de muziek in de horecabedrijven ook
vaak stijgt hetgeen soms een cumulerend effect kan hebben.
Vandaar dat wij voornemens zijn om het evenementenbeleid gemeentebreed op een meer
systematische manier te herformuleren.
Systematisch in de zin van nader onderzoek naar:
het in kaart brengen van alle evenementen qua aantal, duur en geluidsnormering;
meer gevarieerd en divers aanbod;
betere afstemming van de evenementen;
betere duidelijkheid door onder meer een evenementenagenda.

4.4.2.4. Terrassen.
Reeds eerder hebben wij aangegeven dat winter- en zomerterrassen in onze optiek een belangrijke
bijdrage leveren aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat in onze gemeente (met name gericht op de
dagrecreatie) en als zodanig vormen deze voorzieningen dan ook een essentieel onderdeel van de
kwaliteitsverbetering van de horeca zoals dat ons voor ogen staat.
In de betreffende bestemmingsplannen leggen wij de locaties vast waar zomer- en winterterrassen
toegestaan zijn.
Winterterrassen zijn in ieder geval op de Markt en de Statie mogelijk.
Buiten de horecaconcentratiegebieden, nemen wij enige voorzichtigheid in acht en beoordelen wij
ieder geval afzonderlijk.
Zomerterrassen zijn overal waar de ligging dat toestaat mogelijk. Op de Luikerweg en de
Dommelseweg zijn de mogelijkheden daartoe nauwelijks aanwezig.
Naast de aanpassingen van de bestemmingsplannen op korte termijn, ontwikkelen wij de voorwaarden
die richting geven aan de ontwikkeling van ons terrassenbeleid.
Wij doelen dan niet alleen op allerlei technische, fysieke en kwalitatieve (inrichtings)voorwaarden
maar ook de vergoedingen die wij voor het benutten van onze openbare ruimte reëel vinden. Ten
aanzien van deze vergoedingen zullen wij in 2001 een voorstel in de gemeenteraad behandelen.
Momenteel vindt in een afzonderlijke projectgroep (gemeente en horecabranche) overleg plaats ten
aanzien van het pilot-project van de winterterrassen op de Markt.
Aan de orde komen het verplaatsen van ondergrondse leidingen, het renoveren van het riool, de te
volgen procedures over de bouwvergunningen, een gemeentebrede regeling over het gebruik van
openbare gemeentegrond, de verdere uitwerking van het terrassenbeleid (inclusief de aanpassing van
de APV en de voorbereiding van het vergunningentraject), de milieu-aspecten, nadere afspraken over
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de bouw, het onderhoud en de inrichtingseisen van terrassen (semi-permanente voorzieningen, die in
het voorjaar vervangen moeten worden door zomerterrassen).
Bij deze inrichtingseisen gaat het dan bijvoorbeeld om bepalingen omtrent:
winterterrassen mogen geen (permanente) fysieke uitbreiding betekenen van de
horecagelegenheid.
Het moge duidelijk zijn dat ook de winterterrassen vallen onder de brandveiligheidseisen.
De loopafstanden/nooduitgangen/vluchtwegaanduidingen en de vluchtroutes (vrije doorgang)
gelden uiteraard eveneens in de winterterrassen, die derhalve in deze zin dan ook getoetst
worden aan de geldende regelgeving;
het vastleggen van materiaalgebruik van stoelen en tafels. Statafels zijn niet toegestaan en op
elk winterterras dient een minimum aantal stoelen permanent aanwezig te zijn.
Bij evenementen zoals carnaval en kermis dient vanuit het oogpunt van veiligheid bekeken te
worden of er uitzonderingen op deze afspraken gemaakt kunnen worden;
alleen achtergrond muziek;
geen opslagplaats voor materialen;
aangepaste verlichting.

4.4.3. Openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat.
4.4.3.1. Inleiding.
Momenteel staat het functioneren van de horeca in relatie tot haar omgeving in het middelpunt van de
belangstelling. Terecht of onterecht wordt de horeca nogal eens in een negatief verband gebracht met
criminaliteit, lawaai- en muziekoverlast, alcoholmisbruik (met name door jeugd),
verslavingsproblemen, geweld e.d.. Kortom problemen met openbare orde en veiligheid.
Naast deze negatieve aspecten hebben wij al eerder aangegeven dat de horeca anderzijds een
belangrijke functie heeft voor de Valkenswaardse bevolking, inwoners van de regio en de toeristen.
De belangen van de inwoners van met name in en rondom de horecaconcentratiegebieden moeten in
zekere mate in dat positieve perspectief bezien worden, hetgeen geenszins betekent dat wij
normoverschrijdingen zullen tolereren. Integendeel.
Wij blijven streven naar een goed woon- en leefklimaat in zowel ons centrum als in de overige delen
van onze gemeente als naar een stringente handhaving van de openbare orde.

4.4.3.2. Convenant.
Wij nemen initiatief om het huidige convenant van 1993 te herzien in een aangepaste intentieverklaring.
Bij deze herziening geven wij vorm aan de verschillende verantwoordelijkheden (horeca,
toeleveranciers, eigenaren, politie, brandweer) ten aanzien van de volgende onderwerpen: bestrijding
van overlast in en rondom horecabedrijven, onderhoud van omgeving van horecabedrijven,
handhaving kwaliteit horeca-aanbod, drankverstrekking aan jeugdigen, toezicht, veilige
uitgaansgebieden e.d..
Wij blijven al deze bovengenoemde middelen aanwenden om een goed woon- en leefklimaat te
scheppen.
Wij blijven samen met de politie (o.a. als handhavende instantie voor wat betreft de openbare orde) en
de brandweer (o.a. verantwoordelijk voor de brandveiligheid) aandacht schenken aan de verbetering
van veiligheidsgevoelens, mede gerelateerd aan geweld, bedreiging en verdovende middelen. Dit om
tegemoet te komen aan de wensen van onze bewoners, de winkeliers en de bezoekers van met name de
horecaconcentratiegebieden.
Een middel daartoe is bijvoorbeeld ons gebiedsgericht beleid omdat door concentratie van horecaondernemingen de overlast naar verwachting beter beheersbaar is.
Dit geldt ook voor de verruiming van de sluitingstijden.
Ook het realiseren van een Keurmerk Veilig Uitgaan krijgt van ons de nodige aandacht.
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In deze zin ervaren wij het als een grote verantwoordelijkheid om samen met de politie en de
brandweer te zoeken naar mogelijkheden om een effectieve inzet van deze diensten en de
gemeentelijke afdelingen te bewerkstelligen.

4.4.4. Verkeersbeleid.
In ons gemeentelijk fietsparkeerplan hanteren wij als uitgangspunt voor het parkeren in het
centrum dat voor bezoekers voldoende, goed bereikbare parkeerplaatsen beschikbaar moeten zijn.
Ook van belang voor de ontsluiting van de horecabedrijven is ons streven naar minder hoge
intensiteiten op de Eindhovenseweg, Markt en Leenderweg.
Dit geldt eveneens voor de verbetering van de verkeersstructuur (verkeersbeleidsplan) en voor een
kwantitatief en kwalitatief goed voorzieningenaanbod van het openbaar vervoer, die beide de kansen
voor de horeca doen toenemen.
Onder verkeersstructuur wordt ook het langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) en de
bereikbaarheid tot aan de deur begrepen.
Daarnaast vormen (bewaakte) fietsenstallingen en taxistandplaatsen een wezenlijk onderdeel van onze
opvattingen over ontwikkelingsmogelijkheden van het Valkenswaardse horecaproduct.

4.4.5. Herinrichting kernwinkelgebied (mede bezien vanuit economisch oogpunt).
Reeds eerder hebben aangegeven dat wij op dit moment niet alleen aandacht schenken aan de
kwaliteitsverbetering binnen het horecabeleid maar ook oog hebben voor de mogelijkheden en kansen
voortvloeiende uit het herinrichten van het kernwinkelgebied.
Met name deze herinrichting geldt als gemeentelijk speerpunt waarbinnen een aantal van de genoemde
verbetervoorstellen voor de horeca in samenhang met de ontwikkelingsmogelijkheden voor het
kernwinkelgebied bezien kunnen worden.
Dit mede bezien vanuit ons economisch beleid waarmee beoogd wordt de verblijfsduur van de
bezoekers van de winkel- en horecavoorzieningen te verlengen zodat de bestedingen door de
bezoekers kunnen toenemen.
Dit betekent dat wij de herinrichting van de horecaconcentratiegebieden de Markt en de Statie op
onderdelen koppelen aan de herinrichting van het gehele kernwinkelgebied.
Wij realiseren ons dat deze koppeling kan betekenen dat het treffen van sommige voorzieningen qua
vormgeving en plaats op dit moment beter nog niet definitief kan plaats vinden.
Bedoeld worden hier bijv. de voorzieningen met een meer permanent karakter zoals openbare toiletten,
goede verlichting, bewegwijzering en fietsenstallingen.
Anderzijds vinden wij de aanwezigheid van sommige van deze voorzieningen met name vanuit het
oogpunt van openbare orde en veiligheid op dit moment een absolute noodzaak. Vandaar dat wij in het
jaar 2000 een aantal voorlopige voorzieningen (urinoirs en verlichting) hebben getroffen.
Wij verwachten dat de herinrichting van de Markt (daadwerkelijke start in het jaar 2002) binnen twee
à drie jaar is afgerond.
In dat licht nemen wij op dit moment geen extra actie om ten aanzien van met name (bewaakte)
fietsenstallingen op de herinrichting vooruit te lopen.
Wel gaan wij op korte termijn overleg voeren met ondernemers uit de taxibranche teneinde een aantal
van de huidige problemen in het openbare gebied (met name in het weekend) tot een oplossing te
brengen.
Ook zullen wij de mogelijkheden nagaan met betrekking tot het participeren in experimenten met het
openbare vervoer in de nachtelijke uren.

4.4.6. Welzijns - en jeugdbeleid.
Binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid in het algemeen en binnen het integraal jeugdbeleid in het
bijzonder wordt een samenstel van maatregelen en voorzieningen ten behoeve van jeugdigen
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ontwikkeld. Deze maatregelen en voorzieningen dragen bij aan vraagstukken van activering,
ontwikkeling, zelfstandigheid en toenemende verantwoordelijkheid (emancipatie) van jeugdigen. In
deze zin spelen wij een belangrijke rol in de preventie van riskant gedrag van jeugdigen. Vandaar onze
regisseursrol als het er om gaat om lokale instellingen (scholen, GGD, Bureau Criminaliteitspreventie
e.d.) te laten samenwerken om dat soort gedrag van jeugdigen te voorkomen en te beperken. Onder
riskant gedrag vallen o.a. de gevaren (verslaving), die verbonden zijn aan het gebruik van
genotmiddelen (alcohol, drugs e.d.). Ook het spelen op gokkasten en de toename van
experimenteergedrag van jongeren (op steeds jongere leeftijd) ontsnapt niet aan onze aandacht.
Daarom ondersteunen wij de maatregelen en voorzieningen die:
• de kennis en het inzicht in het gebruik van genotmiddelen en gokken bevorderen;
• de sociale competentie bij jeugdigen in het verantwoord omgaan met genotmiddelen en gokken
vergroten;
• ouders en verzorgers beter leren om te gaan met jeugdig experimenteergedrag;
• die eenduidige voorlichtingsacties vormgeven.
Gelet op de plaats die horeca-activiteiten en -accommodaties in neemt in het leven van jeugdigen is
participatie van horeca en politie in het samenspel van maatregelen en instellingen om riskant gedrag
te voorkomen, onontbeerlijk.
Maar niet alleen de horeca- ondernemers maar ook de branchevereniging en de toeleveranciers kunnen
hierbij een actieve rol spelen.
De voorbereiding en uitvoering van beleidsvoornemens op het terrein van ons integrale jeugdbeleid
geschiedt onder verantwoordelijkheid van de afdeling Welzijn, Onderwijs en Sport.

4.4.7.

Toeristisch-recreatief beleid.

Valkenswaard heeft een divers toeristisch aanbod, dat zich vooral kenmerkt door rust, ruimte en
natuur. Ook functioneert Valkenswaard (met name ons Buitengebied waaronder de kern Borkel en
Schaft) als knooppunt van recreatieve routes.
In haar aanbod heeft Valkenswaard een directe relatie met de omliggende gemeenten. Dit komt omdat
bosgebieden en diverse toeristische routes meerdere gemeenten in de Kempen of zelfs België
bestrijken.
Reeds verschillende malen is gesteld dat wij de horeca een belangrijke functie toekennen in de
versterking van het toeristisch-recreatieve profiel en van de herkenbaarheid van Valkenswaard in het
algemeen en van het centrum in het bijzonder (met name in samenhang met de andere centrumfuncties
wonen, werken en winkelen).
Deze opvatting weerspiegelt zich in ons vestigingsbeleid op het gebied van de horeca daar waar
kansen en ontplooïngsmogelijkheden aan die horecavoorzieningen worden geboden, die zich richten
op vergroting van de dag- en verblijfsrecreatie en op de winkelondersteunende horeca.
Een notitie van ons toeristisch-recreatief beleid staat dit jaar op stapel en wordt nader uitgewerkt door
de afdeling Welzijn Onderwijs en Sport.
Voorshands willen wij opmerken dat wij op dit moment geen actief beleid nastreven om tot een sterke
uitbreiding van recreatie en toerisme te komen ten koste van de kwaliteit van ons buitengebied.

4.4.8. Exploitatie commerciële horeca en gemeenschapshuizen.
4.4.8.1. Inleiding.
In deze paragraaf komt een aantal zaken aan de orde die betrekking hebben op de dagelijkse
bedrijfsvoering (exploitatie) van de horecasector: sluitingstijden, milieubeleid, riskant gedrag (gok- en
drugsverslaving), terrassen, paracommercie en veiligheid.
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Voor sommige van deze onderwerpen geldt dat zij al elders in deze nota zijn belicht maar dat zij op
deze plaats nog nader aangescherpt worden.
Horecabedrijven hebben onder andere ook een sociale functie: zij vormen als het ware de
maatschappelijke huiskamer. Bezoekers moeten erop kunnen rekenen dat zij in goede handen zijn.
Ondernemers zijn primair voor de huisorde in hun bedrijven verantwoordelijk. Vanwege deze
verantwoordelijkheid worden op grond van de Drank- en Horecawet persoonseisen gesteld.
Tevens bepaalt de wet dat de beheerder in het bedrijf aanwezig moet zijn.
In aansluiting op de voorschriften van de Drank- en Horecawet, moet de uitvoering van het
milieubeleid ertoe leiden dat binnen een aantal jaren elk horecapand in Valkenswaard zodanig is
geïsoleerd dat de daarbijbehorende exploitatie niet tot overlast leidt.
Daarbij stellen wij in de regel als nadere eis dat de aanwezige geluidsinstallatie op het toegestane
maximale geluidsniveau begrensd moet zijn.
In komende toetsingen van ons horecabeleid bezien wij of de reductie van overlast uit inrichtingen
naar tevredenheid verloopt.
Indien dit in onvoldoende mate het geval is, zullen wij bij probleemgevallen onze bevoegdheid
gebruiken om op grond van Besluit horeca enz. (via een andere eis) te bepalen dat het maximale
geluidsniveau voor sluitingstijd hoorbaar omlaag wordt gebracht.
Naast de gang van zaken binnenin het bedrijf gaan wij ervan uit dat de horeca- ondernemer er conform
het Besluit horeca enz. voor zorg draagt dat indirecte hinder (door komende en vertrekkende
bezoekers) wordt voorkomen en/of beperkt.
Ook dit aspect vormt een belangrijk onderdeel van onze komende toetsingen. En ook hier geldt dat wij
bij probleemgevallen onze bevoegdheden zullen gebruiken om de benodigde verbetermaatregelen te
treffen.

4.4.8.2. Drugsgerelateerde overlast.
Een bijzonder aspect dat voor de exploitatie van horecabedrijven van belang is, is het tegengaan van
handel in en het gebruik van drugs.
Ook met name vanuit de horeca- ondernemers is en wordt nadrukkelijk onze aandacht hiervoor
gevraagd.
Gezien de strafbaarstelling van drugshandel in de Opiumwet, de schadelijke invloed van drugshandel
op de uitstraling van de Valkenswaardse horeca en de risico’s voor de volksgezondheid (incl. andere
negatieve effecten voor ((jeugdige)) gebruikers), vinden wij het noodzakelijk om in samenspraak met
de horecabranche (ondernemers en toeleveranciers), de politie en andere maatschappelijke organisaties
te komen tot een gezamenlijke aanpak.
Deze gezamenlijke aanpak willen wij vastleggen in een nog nader uit te werken intentieverklaring
tussen de betrokken partijen.
Daarbij gaat het om preventieve, vrijwillige maatregelen door de ondernemers en om
handhavingsancties.
Ten aanzien van de aanpak van de drugsproblematiek in de horeca maken wij een onderscheid tussen:
A:
publiek- private samenwerking;
B:
publiekrechtelijke aanpak droge horeca;
C:
publiekrechtelijke aanpak natte horeca.
Ad A:
In overleg met de betrokken toeleveranciers en de politie willen wij in de intentieverklaring vastleggen
dat de volgende beleidslijn in de praktijk wordt toegepast:
1. de toeleveranciers hebben in hun huurcontracten met de ondernemers geregeld dat geconstateerde
handel en gebruik van drugs leidt tot opzegging van het huurcontract door de toeleveranciers;
2. wij zullen ons inspannen om een dergelijke regeling ook bij overige verhuurders van
horecapanden te bewerkstelligen;
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3. de gemeente en de politie zien actief toe op de handel en het gebruik van drugs in cafés. Bij
constatering wordt proces verbaal opgemaakt en het voorval gemeld aan de verhuurder.
Ter ondersteuning van een gezamenlijke aanpak verwachten wij van de horeca-ondernemers
(uiteraard ook daar waar sprake is van eigendom) dat zij waar nodig ondersteunende en/of aanvullende
maatregelen zullen treffen. Ook verwachten wij van hen een actieve houding bij het signaleren van dit
probleem.
Op onze beurt zullen wij zorgdragen voor een stringent beleid ten aanzien van drugshandel of als
drugsgebruik gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid.
Conform ons handhavingsbeleid zullen wij in die gevallen gebruik maken van de ons ter beschikking
staande handhavingsmiddelen.
Ad B en Ad C:
Voor de droge horeca (fritures, broodjeszaken e.d. waar geen alcoholhoudende drank wordt
geschonken) en de natte horeca (inrichtingen waar alcoholische dranken worden geschonken) vormen
de gemeentewet, de APV en de Drank- en Horecawet het wettelijke kader.
Met de bepalingen van de APV wordt beoogd om bestaande overlast te bestrijden.
Ondernemers in de droge en natte horeca dienen te beschikken over een vergunning op grond van de
Drank- en Horecawet.
Bij gebleken verstoring van de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid (waar bij harddrugs eerder
sprake van zal zijn dan bij softdrugs) zullen wij passende handhavingsmaatregelen nemen.
Het moge duidelijk zijn dat wij ons beleid ten aanzien van de coffeeshops niet wijzigen.
Wij houden vast aan de nuloptie, hetgeen inhoudt dat er in Valkenswaard geen coffeeshops zijn
toegestaan.

4.4.8.3. Kansspelen.
4.4.8.3.1. Speelautomatenbeleid.
De Wet op de Kansspelen onderscheidt vanaf 1 juni 2000 hoog- en laagdrempelige
inrichtingen en kent een verbod voor het plaatsen van kansspelautomaten in laagdrempelige
inrichtingen alsmede een speelverbod op deze kansspelautomaten voor personen onder de 18
jaar.
Wij zijn verplicht in een verordening vast te leggen hoeveel speelautomaten wij maximaal in hoog- en
laagdrempelige inrichtingen toestaan.
Voor een hoogdrempelige inrichting moet voor twee kansspelautomaten vergunning worden verleend,
tenzij de ondernemer voor minder of geen automaten kiest.
In een laagdrempelige inrichtingen mogen alleen behendigheidsautomaten aanwezig zijn.
Voor het hebben van een speelautomaat is een aanwezigheidsvergunning van de burgemeester vereist.
De aanvrager dient hiertoe aan een aantal wettelijke eisen te voldoen.
Tot voor 1 juni jl. gold voor Valkenswaard een zogenaamd 1-0-0 beleid. Dit beleid zullen wij in
overeenstemming brengen met de herziene bovenomschreven wetgeving, hetgeen inhoudt dat:
maximaal 2 speelautomaten zijn toegestaan voor zowel een hoog-als een laagdrempelige
inrichting;
voor hoogdrempelige inrichtingen dit 2 kansspelautomaten ofwel 1 kansspel-en 1
behendigheidsautomaat ofwel 2 behendigheidsautomaten mogen zijn.

4.4.8.3.2.Speelautomatenhallen.
Wij hebben ons eerder tegen de vestiging van speelautomatenhallen uitgesproken.
Wij handhaven dit beleid mede gezien de opvattingen van de politie en het driehoeksoverleg.
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Ook zijn wij van mening dat het toestaan van dergelijke voorzieningen op gespannen voet staat met
ons huidig welzijns- en integraal jeugdbeleid daar waar het gaat om riskant gedrag
(verslaving) van onder andere jeugdigen te voorkomen.
Daarenboven zijn wij van mening dat speelautomatenhallen in het door ons beoogde en in gang
gezette kwaliteitsverbeteringstraject ten aanzien van een optimaal horeca-aanbod geen meerwaarde
bieden.

4.4.8.4. Bordeel- en prostitutiebeleid.
De gemeenteraad heeft recent het volgende beleid via een wijziging van de APV vastgesteld:
• de vestiging en exploitatie van 2 seksinrichtingen in Valkenswaard zijn toegestaan;
• de raam- en straatprostitutie zijn verboden.
4.4.8.5. Inhaalslag op het gebied van milieu /brandveiligheid.
In het algemeen zijn wij van opvatting dat het belang van het woon- en leefklimaat uitstijgt boven de
horecafunctie (leefbaarheid boven levendigheid).
Gelet echter op het belang van de functies werken, recreatie en winkelen in ons centrum zijn wij van
mening dat in dit gebied aan de bovengenoemde opvatting met betrekking tot leefbaarheid en
levendigheid een andere verhouding kan worden toegekend.
Daar staat wel tegenover dat zowel van ons als van de horecabranche meer maatregelen ten gunste van
het woon- en leefklimaat verwacht mogen worden.
In onze optiek gaat het dan voornamelijk om maatregelen op het gebied van milieu , evenementen,
verkeer en vervoer, inrichting openbare ruimte, veiligheid en handhaving.

4.4.8.5.1. Milieu.
Ter realisering van onze doelstellingen ten behoeve het woon- en leefklimaat en het beoogde
kwaliteitstraject van de horeca willen wij de toepassing van de mogelijkheden van het Besluit horeca-,
sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer verder intensiveren: wij willen met dit gemeentelijk
instrument op dit terrein een inhaalslag plegen.
Dit houdt in dat wij in 2001 op korte termijn starten met het ontwikkelen van een gebiedsgericht
beleid, hetgeen betekent dat alle horecabedrijven dienen te voldoen aan de milieuregelgeving (Wet
milieubeheer en het voornoemde Besluit horeca) die voor hun gebieden zijn vastgesteld.
Het voornoemde besluit biedt ons namelijk de beleidsvrijheid om in te spelen op locale situaties,
waardoor het mogelijk is om voor sommige gebieden qua intensiteit andere geluidsnormen te
hanteren.
Gelet op:
de fikse investeringen die gevergd wordt van de horecabranche;
de personele capaciteit bij de gemeente is het echter niet mogelijk om deze inhaalslag op korte
termijn integraal voor geheel Valkenswaard uit te voeren.
In plaats van daarvan staan wij een gezoneerde en gefaseerde inhaalslag voor.
Gezoneerd in die zin dat wij de inhaalslag willen aanvangen bij de bestaande horecabedrijven in de
horecaconcentratiegebieden (die gebieden waar door een andere verhouding in leefbaarheid en
levendigheid ook meer overlast waargenomen wordt).
Gefaseerd in die zin dat niet alle investeringen tegelijkertijd gepleegd kunnen worden maar dat in
ieder geval gestart wordt met die voorzieningen, die beogen de geluidsoverlast te reduceren.
Wij realiseren ons dat een goede samenwerking tussen de horecabranche, de eigenaren van de
horecapanden en de gemeente en de politie essentieel is voor het succes van een dergelijke inhaalslag.
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Om in te kunnen spelen op de actualiteit moet het ons inziens daarenboven mogelijk blijven om af te
wijken van de voorgestane gezoneerde en gefaseerde aanpak.
Van een dergelijke uitzondering is bijvoorbeeld sprake indien een horecabedrijf grote overlast bezorgt
en is gelegen in een later aan te pakken zone.
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4.4.8.5.2. Brandveiligheid.
Op basis van het door de gemeenteraad in december 1998 vastgestelde brandweerbeleidsplan vindt
fasegewijs de invoering van het vergunningenstelsel brandveilig gebruik plaats.
Momenteel bestaat er een kleine achterstand in de fasegewijze invoering, zodat wij ook ten aanzien
van brandveiligheid voornemens zijn een inhaalslag te plegen.
Wij zullen de verlening van het aantal gebruiksvergunningen opvoeren teneinde alle horecabedrijven
zo spoedig mogelijk een geldige vergunning te verlenen.
Bij de bedrijven, die zich niet houden aan de voorwaarden, zullen wij handhavend optreden.
Bij de prioritering van vergunningverlening staat brand(on)veiligheid voorop, waarbij de
horecavoorzieningen met een zaalaccommodatie de eerste aandacht verdienen.
Voor horeca-inrichtingen met een gebruiksvergunning geldt een jaarlijkse hercontrole.
Om redenen van effectiviteit, efficiency en klantvriendelijkheid zijn wij voornemens om de beide
aangekondigde inhaalslagen (milieu en brandveiligheid) inhoudelijk en organisatorisch aan elkaar te
koppelen zodat per horecavoorziening een totaalplan op maat gesneden kan worden.
Vervolgens dienen afspraken gemaakt te worden op welke wijze en op welke termijn dit totaalplan per
voorziening (waarbij de voorzieningen ten aanzien van de brandveiligheid voorrang hebben)
gerealiseerd wordt.
In het kader van handhaving is het van belang dat deze afspraken schriftelijk worden vastgelegd.

4.4.8.6. Sluitingstijden.
Het gemeentelijk beleid ten aan zien van de sluitingstijden is een actueel en continu onderwerp van
discussie.
Het sluitingsbeleid is een wezenlijk instrument bij het bereiken van een optimaal horeca-aanbod:
• het scheppen van voldoende kwalitatieve mogelijkheden voor de bezoeker om zich te kunnen
vermaken;
• het scheppen van voldoende mogelijkheden voor de horecabranche om hierop in te spelen;
• het beheersen van de openbare orde en veiligheid in het belang van bewoners en bezoekers.
Het huidige beleid staat toe dat cafés en restaurants e.d. (natte horeca) en de cafetaria’s, fritures e.d.
(droge horeca) geopend mogen zijn tot 01.00 uur (gelijktijdig sluiten).
In Valkenswaard is het de horeca toegestaan om vrijdag- en zaterdagnacht geopend te zijn tot 02.00uur
Een aantal cafetaria’s e.d. heeft ontheffing van dit tijdstip verkregen, zodat zij op vrijdag en zaterdag
tot 3.00 uur open mogen zijn.
De bedrijven, die deze ontheffing bezitten, bevinden zich nagenoeg allemaal in of in de nabijheid van
de horecaconcentratiegebieden.
Vanuit verschillende oogpunten is verruiming van de openingstijden op de zaterdagavond van de
horeca in Valkenswaard gewenst.
Dit wil zeggen: bezien vanuit het oogpunt van:
-

Betere beheersing van de openbare orde.
Met inachtneming, naleving en handhaving van een aantal strikte voorwaarden
verwachten wij dat door het verruimen van de sluitingstijden op zaterdagavond met 45
minuten er een betere spreiding van vertrekkende horecabezoekers plaatsvindt. Hierdoor
neemt de kans op samenscholing en confrontaties af.

-

De behoeften van de consument.
Voor de bezoekers van het centrum van Valkenswaard betekent verruiming van
sluitingstijden een betere afstemming op hun behoeften.
De verblijfsduur wordt verlengd en de late stappers komen beter aan hun trekken (24-uurs
maatschappij).
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In dit licht bezien kan een verruiming van de sluitingstijd mogelijk op onderdelen ook vormen
van nachtelijk alcoholtoerisme (trek naar die gebieden in de regio waar wel sprake is van
latere sluitingstijden met alle mogelijke gevolgen van dien) tegen gaan.
-

Horeca- exploitatie en - concurrentie.
In het kader van de kwaliteitsverbetering van de Valkenswaardse horeca moet op
onderdelen (met name in de accommodatiesfeer) door de horecabranche fikse
investeringen gepleegd worden. Wij achten het redelijk als tegenover deze lasten ook
mogelijkheden in het beleid worden opgenomen, die deze lastenverzwaring kunnen opvangen.

Anderzijds realiseren wij ons terdege dat verruiming van de sluitingstijden ook de tijdspanne
vergroot waarbinnen overlast kan plaats vinden, hetgeen niet bevorderlijk behoeft te zijn voor andere
functies (met name de leefbaarheid) binnen ons centrum.
Met name in ons overleg met de omwonenden is over de sluitingstijden hevig van gedachten
gewisseld, waarbij geconstateerd kan worden dat onze opvattingen niet door iedereen even sterk
gedeeld worden.
Ondanks de uiteenlopende opvattingen hierover zijn wij bereid om de sluitingstijden als proefproject
onder strikte voorwaarden voor een periode van 1 jaar te verruimen.
Met name wordt dit ingegeven doordat het bovengenoemde argument ten aanzien van een betere
beheersing van de openbare orde voor ons leidend is.
Mocht blijken dat met name op het gebied van spreiding en overlast niet de beoogde effecten gehaald
worden, dan beschouwen wij alsnog de verruiming van sluitingstijden niet meer als onderdeel van het
kwaliteitstraject.
Dit betekent dat dan weer op het regime van de huidige sluitingstijden van 02.00 uur zal worden
teruggegrepen.
De strikte voorwaarden worden opgenomen in de intentieverklaring.
Dit wil zeggen:
Het betreft een proefproject dat zal plaats vinden voor de periode van 1 jaar en dat -indien daarvoor
aanleiding is- ieder moment door de burgemeester kan worden stopgezet.
De proef heeft alleen betrekking op de zaterdagavond, waarbij een verruiming van 45 minuten plaats
vindt.
Deze verruiming is dus voor ons zowel in het kader van openbare orde en veiligheid als met het oog
op de leefbaarheid een belangrijk gegeven.
De relatie leefbaarheid en sluitingstijd houdt ons inziens namelijk voor een belangrijk deel verband
met de overlast van komende en vertrekkende bezoekers op de openbare weg.
Met name het grote aanbod van gelijktijdig veel bezoekers op straat tijdens het sluitingsuur leidt tot
verhoogde overlast en openbare ordeproblemen nabij taxi- opstapplaatsen en bij snackbars/cafetaria’s /
fritures.
Door de sluitingstijden te verruimen -overigens onder strikte voorwaarden zoals hierna aangegevenwordt verwacht dat het publiek geleidelijker vertrekt waardoor de situatie in de openbare ruimte beter
beheersbaar wordt.
Aanvullende voorwaarden zijn:
*
de verruiming geldt alleen voor de horecabedrijven gelegen in de horecaconcentratiegebieden (Markt en Statie);
*
iedere ondernemer moet afzonderlijk een ontheffing van de sluitingstijd aanvragen. Het niet
nakomen van de aan de ontheffing verbonden voorwaarden kan leiden tot intrekking van de
ontheffing;
*
ter bevordering van de spreiding van vertrekkende bezoekers gelden de volgende maatregelen:
muziek en drankverkoop tot 02.45 uur;
bedrijven dienen om 03.15 uur leeg te zijn;
vanaf 01.45 uur mogen geen gasten meer worden toegelaten. De deur gaat alleen open
voor vertrekkend publiek;
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-

vanaf 01.45 uur mag de entree van een horecagelegenheid aldus niet onbeheerd
opengelaten worden. Er staat altijd een bevoegd persoon aan de deur.
op de zomerterrassen mag vanaf 01.45 uur geen bediening meer plaatsvinden. Vanaf
02.30 uur dienen zomerterrassen opgeruimd te zijn.

Nadrukkelijk wordt gesteld dat deze maatregelen alleen gelden voor die horecabedrijven, die
ontheffing aangevraagd en verkregen hebben.
Voor die horecabedrijven, die geen ontheffing hebben, gelden de huidige sluitingstijden van 02.00
uur en de daarbijbehorende spelregels (bedrijven dienen op vrijdag en zaterdag om 02.30 uur leeg te
zijn).
Ten aanzien van de cafetaria’s e.d. willen wij de volgende lijn hanteren.
Tot op heden was het een aantal bedrijven, welke ontheffing hadden, toegestaan om 1 uur langer op te
zijn dan de overige natte horeca.
Deze lijn willen wij gewijzigd handhaven met dien verstande dat in de proefperiode de bedrijven, die
een ontheffing bezitten, tijdens de verlengde sluitingstijden op zaterdagavond om half vier
gesloten en dicht moeten zijn (dit is in 45 minuten langer open in plaats van 1 uur zoals nu
gebruikelijk).
Dit vloeit ons inziens logisch voort uit onze verwachtingen van een betere spreiding (op grond van de
bovengenoemde tijdstippen 02.00 uur en 02.45) waardoor het vanaf 02.00 uur tot 03.30 uur geleidelijk
aan minder druk wordt in de droge horeca.
Aanvullende voorwaarden zijn:
ontheffing is alleen mogelijk voor die bedrijven, die liggen in en nabij de horecaconcentratiegebieden.
Dit impliceert dat het huidige aantal ontheffingen gereduceerd wordt;
nadere aanscherping van de huidige voorwaarden, zoals bijvoorbeeld het verkopen van alcohol
met name tijdens de verlengde sluitingstijd.
Het moge duidelijk zijn dat met name ten aanzien van dit aspect wij met behulp van de politie een
zeer stringent handhavingsbeleid zullen voeren.
In paragraaf 6.3. staat aangegeven dat wij ten behoeve van dit stringente handhavingsbeleid extra
aanvullende middelen zullen aanwenden.
Ook zullen wij extra monitoringsmaatregelen treffen (preventieve controles met name op
zaterdagavond) en een klachtenlijn voor bewoners in stellen.

4.4.8.7. Paracommercie.
Paracommercie is een vorm van concurrentie voor de horeca doordat de instellingen
(sportverenigingen, recreatieve instellingen, buurthuizen en dergelijke) buiten hun doelstelling om
horecadiensten verlenen aan hun bezoekers.
Op grond van artikel 3a lid 1 van de Drank- en Horecawet moet de gemeente voorschriften verbinden
aan een drank- en horecavergunning, die gelet op de plaatselijke omstandigheden nodig zijn ter
voorkoming van oneerlijke concurrentie. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op:
• bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
• het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten als bedoeld onder
het eerste punt;
• de tijden dat er in de inrichting alcoholhoudende dranken mogen worden versterkt.
Binnen ons welzijnsbeleid en in het verlengde daarvan ons gemeentelijk accommodatiebeleid is onze
doelstelling gelegen in het scheppen van een zodanig sociaal- cultureel en sport voorzieningenpakket
waarbij oneerlijke concurrentie wordt voorkomen.
In de accommodatiesfeer is er in de welzijnssfeer soms sprake van verhuur door de gemeente of van
eigendom van verenigingen e.d..
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Ons beleid is gericht op het voorkomen van oneerlijke concurrentie door gesubsidieerde instellingen,
die buiten hun doelstellingen om horecadiensten verlenen.
Allereerst in de vorm van beperkingen van de gebruiksmogelijkheden van de door ons verhuurde
accommodaties in de huurcontracten.
Daarenboven -indien noodzakelijk- zijn in de desbetreffende drank- en horecavergunningen
voorschriften met betrekking tot openingstijden en beperkingen in de bedrijfsvoering opgenomen voor
zover op grond van landelijke convenanten er geen specifieke regelingen zijn getroffen.
Ander gebruik van commerciële accommodaties dan waarvoor deze zijn bedoeld
(bijvoorbeeld feesten in groepsaccommodaties e.d.) wordt niet onder het begrip paracommercie
gerangschikt.
Wij spannen ons in een handhavingsbeleid te voeren ter bestrijding van oneigenlijk gebruik van
accommodaties voor andere doeleinden dan op grond van de gebruiksvoorschriften van het
bestemmingsplan is toegestaan.

4.4.9. Integraal veiligheidsbeleid.
Al enige jaren staat het functioneren van de horeca in relatie tot haar omgeving in het middelpunt van
de belangstelling.
De horecasector wordt soms in verband gebracht met zinloos geweld, lawaaioverlast, criminaliteit,
verslaving en dergelijke. Dit verband betekent overigens niet dat de horecabranche voor dergelijk
gedrag zonder meer verantwoordelijk is.
De aanpak van onveiligheid vraagt om een samenhangende inspanning van de overheid en
maatschappelijke instanties, horecabranche en burgers.
In deze gezamenlijke inspanning hebben wij een spilfunctie, hetgeen tot uitdrukking is gebracht in
onze startnotitie “Integraal veiligheidsbeleid gemeente Valkenswaard”.
In deze notitie hebben wij te kennen gegeven in 2001 rondom een aantal thema’s onder gemeentelijke
regie veiligheidsplannen op te stellen.
Belangrijke thema’s zoals overlast in het publieke domein, geweld in de horeca, veilige leefomgeving
beogen het voorkomen van onveilige uitgaansgebieden.
Maatregelen op het gebied van het toelatingsbeleid, tegengaan van alcoholmisbruik, gespreid
vertrek, verbeterd toezicht in en rondom horecabedrijven en een adequaat handhavingsbeleid staan
hierin centraal.
Onze bijzondere aandacht gaat uit naar het “Keurmerk Veilig Uitgaan” dat onder andere ontwikkeld is
door landelijk betrokken organisaties (Koninklijke Horeca Nederland, Ministeries van Justitie en
Binnenlandse Zaken en het Nederlandse Politie Instituut).
Dit keurmerk beoogt de invoering van een aantal maatregelen en afspraken, die rechtstreeks
betrekking hebben op de veiligheid in uitgaansgebieden.
De doelstellingen van dit keurmerk sluiten aan bij de algemene doelstellingen van ons integrale
horecabeleid met als centrale item: het scheppen van een veilige omgeving voor zowel de bezoekers
als de bewoners.
In samenwerking en in samenspraak met onder andere de politie, de brandweer, de horecabranche en
bewoners zullen wij in een intentieverklaring nadere afspraken en maatregelen omtrent dit keurmerk
ontwikkelen.
Gelet op de vele raakvlakken is een onderlinge afstemming met het strafrechtelijke handhavingsbeleid
noodzakelijk.
Vandaar dat het Openbare Ministerie (OM) hierbij een prominente rol speelt.
Het OM zorgt voor een effectief repressief beleid als sluitstuk. Daarnaast kan het OM preventieve en
pro-actieve maatregelen stimuleren en ondersteunen, hetgeen de geloofwaardigheid en de effectiviteit
van de afgesproken maatregelen versterkt.
In het verlengde hiervan zullen wij bevorderen dat de afspraken en maatregelen, zoals opgenomen in
de intentieverklaring, regelmatig via onder andere het driehoeksoverleg (burgemeester, Officier van
Justitie en de politie) onderwerp van evaluatie zijn.
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4..4.10. Communicatie.
4.4.10.1.In- en extern overleg (communicatie).
De basis van een gedegen horecabeleid ligt in onze opvatting ook in het bestaan van een goede
samenwerking tussen vele partijen.
Communicatie, te weten de wederzijdse uitwisseling van informatie en ideeën, levert daaraan
ongetwijfeld een belangrijke bijdrage.
Enerzijds omdat daarmee het draagvlak voor allerlei ontwikkelingen vergroot kan worden en verder
om de relaties tussen de vele participanten binnen het kwaliteitstraject van de horeca te verbeteren.
De participanten, die ons inziens bij de communicatie over het horecabeleid horen, zijn:
*

De ondernemers en de toeleveranciers van de horecabranche.
Omdat horeca-ondernemers en de toeleveranciers bij uitstek gelden als de “ontvangers” van het
gemeentelijk horecabeleid en dus ook de groep is waarbij op onderdelen regulerend opgetreden
wordt, is het van groot belang dat:
• de horecabranche op de hoogte is en blijft van het gemeentelijk beleid en de diverse
regelingen en voorzieningen;
• er bij de branche draagvlak blijft bestaan voor ons gemeentelijk beleid;
• het gemeentebestuur op de hoogte blijft van de praktijksituatie en van
• de effecten van het gemeentelijk beleid voor de ondernemers in de horecabranche.

*

De omwonenden/inwoners.
Deze groep is van belang in verband met ons beleid ten aanzien van de overlastproblematiek en
de informatie omtrent de praktijksituatie en de effecten van het horecabeleid.
Het gaat hier met name om bewoners(verenigingen) en winkeliers(verenigingen).

*

De interne gemeentelijke organisatie.
Ook binnen het gemeentelijk apparaat zijn samenwerking en informatie-uitwisseling nodig, wil
het voornemen om een samenhangend en cliëntgericht gemeentelijk horecabeleid een kans van
slagen hebben.

*

De politie en de brandweer.
Deze organisaties zijn uiteraard een van de belangrijkste partners in de beleidsontwikkeling en
-uitvoering en handhaving.

*

Overige instanties, zoals bijv. de Kamer van Koophandel, de GGD, Bureau Crimininaliteitspreventie e.d..

4.4.10.2.Verdere voortgang kwaliteitskring.
In het afgelopen jaar hebben vele van de bovengenoemde participanten in (de werkgroepen van) de
kwaliteitskring onder leiding van Polyground intensief samengewerkt.
Daarnaast heeft Polyground in dat jaar ook de beide horecaverenigingen de Markt en de Statie op
onderdelen ondersteund en begeleid.
Een van de resultaten van de kwaliteitskring is het voorliggende eindadvies over de bouwstenen van
het toekomstige gemeentelijke integrale horecabeleid.
Zowel in het eindadvies als uit deze horecanota blijkt dat de werkzaamheden van (de werkgroepen
van) de kwaliteitskring zich nog uitstrekken tot het opstellen van allerlei uitwerkingsplannen.
Ten aanzien van sommige beleidsonderdelen is deze uitwerking al in een vergevorderd stadium, bij
andere onderdelen moet de uitwerking nog beginnen.
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Mede gelet op de omvang en complexiteit, stellen wij dan ook voor om de werkzaamheden ten
behoeve van deze uitwerkingsplannen van de bestaande kwaliteitskring onder leiding van Polyground
in 2001 nog voort te zetten.
Tot en met 2000 hebben zowel de horeca-ondernemers, de toeleveranciers en de gemeente
gezamenlijk bijgedragen in de begeleidingskosten van Polyground (beleidsvoorbereidende fase).
Wij stellen voor om de kosten van Polyground voor haar werkzaamheden in het 2001 voor onze
rekening te nemen en wel om de volgende redenen:
•
het betreft hier de uitwerking van een aantal gemeentelijk vastgestelde beleidsvoornemens,
zodat er geen sprake meer is van beleidsvoorbereiding maar van beleidsuitvoering;
•
De consequenties van een aantal beleidsvoornemens in het kader van kwaliteitsverbetering
betekenen op onderdelen voor de horecabranche een aantal fikse investeringen (bijvoorbeeld
de voorzieningen die in het kader van de aangekondigde inhaalslagen ten aanzien van milieu
en brandveiligheid gerealiseerd dienen te worden).
Wij zijn er voorstander van dat de horecabranche vanuit haar verantwoordelijkheid voor
kwaliteitsverbetering van haar horecaproducten financieel prioriteit verleent aan het realiseren
van bovengenoemde voorzieningen.
•
Naast het gemeentelijk traject, begeleidt Polyground in een afzonderlijk project ook nog de
horeca zelf. Dit aparte traject is dus een onderdeel van de eigen verantwoordelijkheid van
horecabranche en als zodanig worden de kosten dan ook door de branche (horeca-ondernemers
en toeleveranciers) zelf gedragen.
Wel zijn wij van mening dat om redenen van efficiency, effectiviteit en slagvaardigheid in het
gemeentelijk traject van Polyground sterk de nadruk dient te liggen op werkzaamheden van de
werkgroepen van de kwaliteitskring ter uitwerking van de beleidsvoornemens en minder op de
kwaliteitskring als zodanig.
Daarnaast signaleren wij dat Polyground op dit moment ook een eigen kwaliteitstraject van de
winkeliersverenigingen in het centrum begeleidt, zodat het ons zinvol lijkt om in de loop van het jaar
2001 te bezien in hoeverre meerwaarde verkregen kan worden door deze kwaliteitstrajecten te
koppelen in relatie tot de komende ontwikkelingen binnen het gehele centrum van Valkenswaard. In
onze optiek vervult de gemeentelijke organisatie bij dit alles een regisseursrol, zodat wij zullen bezien
om binnen onze organisatie bestuurlijk en ambtelijk die maatregelen te treffen (coördinator
centrumbeleid en coördinerend portefeuillehouder) die op een effectieve en efficiënte wijze kunnen
leiden tot het realiseren van de gestelde maatschappelijke doelen op meerdere (gemeentelijke)
terreinen.
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5.

Handhaving.

5.1.

Algemeen.

De horeca is een belangrijke economische factor in het sociale en economische functioneren van
Valkenswaard. Deze positieve bijdrage betekent echter geenszins dat er geen grenzen getrokken
behoeven te worden ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de horeca.
Immers de exploitatie van horecabedrijven kan op onderdelen leiden tot aantasting van de openbare
orde en een bron zijn van overlast voor de omgeving.
In deze horecanota is de afstemming op beleids- en uitvoeringsniveau bewerkstelligd.
Een intensievere samenwerking alleen is echter niet voldoende om de doelstellingen van ons
horecabeleid te bereiken.
Ook onze huidige wijze van handhaving zal verbeterd moeten worden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat de doelstellingen van handhaving duidelijk zijn, dat er voldoende
handhavingscapaciteit en overige middelen zijn en dat er sprake is van een duidelijke
handhavingsstructuur en -werkwijze.
In deze zin zijn wij overigens bezig die maatregelen te treffen , die ons in staat stellen om
gemeentebreed (dit wil zeggen: horeca-overstijgend) een efficiënt, effectief en samenhangend
handhavingsbeleid te voeren.
Vooruitlopend hierop willen wij voor de horeca reeds een aantal concrete initiatieven ondernemen.
5.2.

Uitgangspunten handhavingsbeleid horeca.

Om onze handhaving te verbeteren worden in deze paragraaf een drietal oplossingsrichtingen
gepresenteerd, die als uitgangspunten dienen voor het op te stellen handhavingsbeleid ten aanzien van
de horeca.
1. Verbetering van de balans tussen doelstellingen, regels en mogelijkheden.
Zoals eerder werd gesteld is handhaving een wezenlijke voorwaarde om de doelstellingen van
dit horecabeleidsplan te bereiken.
Als er niet wordt gehandhaafd, heeft dit horecabeleidsplan en het stellen van regels weinig zin.
Wij streven dus naar een noodzakelijke balans tussen doelstellingen, regels en
handhavingsmogelijkheden.
2.

Uitgangspunten handhaving.

Ten aanzien van de controle en handhaving hanteren wij de volgende uitgangspunten:
1. Bij alle nieuwe inrichtingen of nieuwe regelgeving wordt gecontroleerd of aan alle
voorschriften wordt voldaan.
Indien aan één of meerdere voorschriften niet wordt voldaan, wordt altijd opgetreden.
2. Periodiek wordt gecontroleerd.
Indien aan één of meerdere voorschriften of afspraken niet wordt voldaan, wordt altijd
opgetreden.
3. Op klachten wordt nader onderzoek ingesteld.
Indien niet wordt voldaan aan voorschriften of afspraken, wordt altijd opgetreden.
4. In alle situaties moet een duidelijke beslissing genomen worden.
3.

Het instellen van een gemeentelijk handhavingsoverleg.

Een dergelijk handhavingsoverleg dient te bestaan uit alle betrokken gemeentelijke afdelingen,
politie en brandweer.
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Het is zinvol om een coördinator aan te stellen, die de afstemming en coördinatie bewaakt en
de problemen ten aanzien van de handhaving bij de juiste verantwoordelijke personen
onderbrengt.
In dit handhavingsoverleg dient tevens een stappenplan ontwikkeld te worden, waarin het
handhavingsinstrumentarium wordt geduid, waarbij met name staat aangegeven wie wat
wanneer doet.
De vragen of problemen, die in de praktijk via het handhavingsoverleg naar boven komen,
dienen op een adequate wijze op beleids-/managements- en/of betuurlijk niveau te worden
behandeld.

5.3.

Wijze van handhaving.

Het horecabeleid op het gebied van met name milieu en openbare orde en veiligheid valt of staat dus
met een goede handhaving. Wij benadrukken nogmaals dat wij bij de uitvoering van ons horecabeleid
de horecabedrijven die zich niet aan de regels houden stringent zullen aanpakken.
Dit in het belang voor de openbare orde, een goed woon- en leefklimaat en de ontwikkelingsmogelijkheden van de bonafide horeca-ondernemer.
Bij deze stringente aanpak hebben gemeente, politie en brandweer verschillende elkaar aanvullende
taken.
Naast toezicht en opsporing, zijn dat het toepassen van bestuursrechtelijke sancties (dwangsom,
intrekking, ((tijdelijke)) sluiting, bestuursdwang) en strafrechtelijke sancties.
Op basis van een gemotiveerd handhavingsbeleid kunnen strategische keuzen worden gemaakt, die
vervolgens kunnen worden afgezet tegen de ernst van de overtredingen en de feitelijke mogelijkheden
tot optreden (capaciteit).
Als algemeen uitgangspunt voor het handhavingsbeleid hanteren wij de trits: voorlichten,
waarschuwen, maatregelen nemen (straffen).
Naast voorlichting vinden wij het voor de handhaving van belang om te komen tot een optimalisering
van de registratie van klachten en processen-verbaal.
Wij gaan op dit onderdeel intensiever met de politie samenwerken.
Dit geldt eveneens voor de preventieve controles (monitoring), welke wij in het komende jaar zeker op
de zaterdagavond willen gaan uitbreiden.
De resultaten van deze gezamenlijke preventieve controles worden gekoppeld aan de
klachtenregistratie en vervolgens met de omwonenden en de horeca-ondernemers besproken.
Ook in het kader van de brandveiligheid (het verlenen van gebruiksvergunningen) worden de
preventieve controles geïntensiveerd.
Maatgevend voor de tweede en derde stap (waarschuwen en straffen) is een afweging tussen de door
ons mogelijk te nemen bestuursrechtelijke sancties (dwangsom, intrekking bestuursdwang) en de aard
en zwaarte van de overtredingen.
Voorts zijn de strafrechtelijke sancties door de politie van belang.
Bij de verdere afweging maken wij een onderscheid tussen het handhavingsbeleid dat gericht is op
horeca-inrichtingen en handhavingsbeleid dat gericht is op de openbare ruimte waar horecarelevante
activiteiten plaatsvinden (evenementen, terrassen e.d.).

5.3.1. Handhavingsbeleid horeca-inrichtingen.
Een dwangsom gebruiken wij in de regel tegen overtredingen die het milieu en/of de openbare orde
niet acuut bedreigen: de gevolgen van die overtredingen leiden niet tot onherstelbare schade.
Uitgangspunt is dat de dwangsom in redelijke verhouding dient te staan tot de zwaarte van de
overtreding en de beoogde werking van het opleggen van de dwangsom. Ons beleid op dit punt zal
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strikt zijn: wij zullen ons inspannen zodat ook elke verbeurde dwangsom daadwerkelijk ingevorderd
wordt.
Indien een situatie daartoe aanleiding geeft, gaan wij over tot het intrekken van een vergunning of
ontheffing. Er dienen dan wel zwaarwegende redenen te zijn om een dergelijk besluit te dragen.
Meestal maken wij in een zodanige situatie van meerdere handhavingsinstrumenten gebruik.
Bestuursdwang passen wij toe indien sprake is van een situatie die niet kan worden gelegaliseerd.
Bestuursdwang is een instrument waarmee wij door feitelijk ingrijpen de overtreding beëindigen, in
principe op kosten van de overtreder. Bestuursdwang passen wij toe als er sprake is van een acuut
dreigende situatie.
Bestuursdwang passen wij indirect toe als een soort vervolgactie als sluitstuk van handhaving indien
de inzet van een dwangsom dan wel intrekking van de vergunning niet blijkt te werken.
Mede op grond van de voornoemde overwegingen, geven wij in het onderstaande aan op welke wijze
wij de tweede stap (waarschuwen) en de derde stap (straffen) op de verschillende terreinen zullen
inzetten. Tevens hebben wij daarbij aangegeven welke stappen de politie via het strafrechtelijke spoor
voorstaat.

5.3.1.1.Milieu-overtredingen.
5.3.1.1.1. Bestuurlijk:
Bij de eerste overtreding wordt het incident afgehandeld met een waarschuwing.
Indien hierna opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, wordt de procedure tot het opleggen van
een dwangsom gestart. Daarbij wordt aan de Officier van Justitie verzocht (flankerend) strafrechtelijk
op te treden.
In acute situaties of in het geval dat de dwangsom geen effect sorteert, gaan wij over tot
bestuursdwang en/of tot strafrechtelijke optreden.
5.3.1.1.2. Strafrechtelijk:
Strafrecht wordt vooraf toegepast bij overtredingen, die zich niet lenen voor bestuurlijk optreden.
Het gaat dan bijvoorbeeld over eenmalige overtredingen en indien sprake is van ernstige delicten. Bij
de eerste overtreding wordt, afhankelijk van de aard van de overtreding, het incident afgehandeld met
een waarschuwing dan wel met een proces verbaal door de politie. Bij herhaling van een overtreding
wordt altijd proces verbaal opgemaakt.
Daarnaast kan strafrechtelijk opgetreden worden met als doel de bestuurlijke handhaving te
ondersteunen dan wel te versterken (flankerend beleid).

5.3.1.2. APV-/DHW overtredingen.
5.3.1.2.1. Bestuurlijk:
Bij overtredingen op grond van de APV/ DHW die voortvloeien uit de bedrijfsvoering, wordt het
incident afgehandeld met een waarschuwing dan wel met direct verbaliserend optreden door de politie
met de mededeling dat bij de eerstvolgende overtreding een dwangsom wordt opgelegd of dat
bestuursdwang wordt toegepast.
Indien hierna opnieuw een overtreding wordt geconstateerd, wordt de procedure tot het opleggen van
een dwangsom gestart.
Leidt ook de dwangsom niet tot het beoogde resultaat, dan wordt (na intrekking van dit
dwangsombesluit) tot (tijdelijke) sluiting van de inrichting overgegaan.
Bij overtredingen die leiden tot een ernstige aantasting van de openbare orde, veiligheid en/of
zedelijkheid volgt na één (schriftelijke) waarschuwing (van de politie en/of gemeentebestuur) sluiting
voor langere termijn en /of het intrekken van de vergunning of de ontheffing.
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In bijzondere omstandigheden (waarbij sprake is van overtredingen die de openbare orde, veiligheid
en/of zedelijkheid in zeer ernstige mate bedreigen) kan direct tot sluiting van de inrichting worden
overgegaan.
Overigens hebben wij passende maatregelen genomen om het aantal vergunningen in het kader van de
DHW op het vereiste niveau te brengen.
5.3.1.2.2. Strafrechtelijk:
Bij de controle van inrichtingen geeft de politie prioriteit aan inrichtingen waar sprake is van
aantasting van de openbare orde, veiligheid en/of zedelijkheid.
De bevindingen van de politie leiden in de regel tot het verzoek om bestuurlijk optreden.

5.3. 2. Handhavingsbeleid horecarelevante activiteiten openbare ruimte.
In navolging van het handhavingsbeleid voor horeca-inrichtingen, zullen wij eveneens een eenduidig
handhavingsbeleid ontwikkelen voor het toezicht op de openbare ruimte.
Uitgangspunt hiervoor is een integrale aanpak van alle horecarelevante aspecten die op de openbare
ruimte betrekking hebben, zoals terrassen, reclame, evenementen en muziekgezelschappen.
Die aanpak dient te worden bezien in nauwe samenhang met de vraag op welke punten de bestaande
toetsingskaders voor de openbare ruimte (APV, terrassennota, evenementenbeleid) moeten worden
aangepast of ontwikkeld.
Het ontwerpen van een dergelijk afgestemd handhavingsbeleid voor de openbare ruimte zal dit jaar in
een uitwerkingsplan ter hand worden genomen.

5.4.

Handhavingscapacititeit.

Uit de praktijk van de afgelopen jaren is gebleken dat de mate en wijze van handhaving door de
verschillende verantwoordelijke partijen niet altijd even adequaat is gebleken.
Oorzaken hiervoor zijn onder andere dat er onvoldoende aandacht is gegeven aan de handhaving van
regelgeving en dat er onvoldoende capaciteit voorhandhaving is vrij gemaakt.
Wij zullen binnen ons eigen gemeentelijk organisatie en samen met de politie en brandweer zoeken
naar mogelijke oplossingen teneinde het handhavingsniveau kwantitatief en kwalitatief te verbeteren.
Oplossingen hiervoor kunnen gevonden worden door nader onderzoek naar een andere
prioriteitenstelling of verschuiving binnen het huidige takenpakket, door een beter op elkaar
afgestemde samenwerking en door het beschikbaar stellen van extra financiële middelen (paragraaf
6.3.).
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6. Effectuering.
6.1. Algemeen.
In dit laatste hoofdstuk vertalen wij onze beleidsvoornemens in concrete activiteiten.
In het onderstaande geven wij daarbij eerst aan op welke wijze de in paragraaf 3.2. opgenomen
algemene uitgangspunten hun beslag hebben gekregen.
Het uitgangspunt van een branche-en gebiedsgerichtbenadering is in paragraaf 4.4.1. vertaald in
beleid.
In paragraaf 6.2.1. wordt duidelijk welke activiteiten noodzakelijk zijn om dit beleid te effectueren.
Het uitgangspunt dat het horecabeleid moet leiden tot een versterking van de samenwerking tussen de
intern en extern betrokkenen wordt concreet ingevuld door het afsluiten van een nieuw
intentieverklaring tussen Koninklijk Horeca Nederland, de horecabranche (toeleveranciers en
ondernemers), de politie, de brandweer, de omwonenden en andere maatschappelijke organisaties.
In deze intentieverklaring, waarvan de geldingsduur onderwerp is van nader overleg, worden
afspraken gemaakt over:
de gewenste kwaliteitsverbetering van de horeca in relatie tot de eigen verantwoordelijkheid van
de ondernemers (bijv. beheersing overlast via eigen personeel, gezamenlijke winterrassen, door
middel van overleg/afspraken ondernemers en omwonenden);
het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, jeugd, milieu, brandpreventie,
openbare orde en veiligheid e.d.;
de samenwerking tussen de ondernemers, de politie, brandweer, de omwonenden en de gemeente
bij de handhaving van het nieuwe horecabeleid en het verder terugdringen van de criminaliteit
waarmee de horeca op onderdelen wordt geconfronteerd;
de organisatie van de verdere voortgang bij de uitwerking van de beleidsvoornemens van dit
horecaplan.
De gezamenlijke aanpak wordt op korte termijn geconcretiseerd via het (her)opstarten van een aantal
publiek en private projectgroepen (zie paragraaf 6.2.).
Aan het uitgangspunt dat het horecabeleid ten opzichte van de huidige situatie niet mag leiden tot een
verdere regulering, wordt voldaan door de bestaande regelgeving te stroomlijnen en daarbij een
inhaalslag te plegen zonder nieuwe regelgeving in het leven te roepen.
Parallel hieraan gaan wij ervan uit dat de horecabranche ook meer dan in het verleden invulling geeft
aan haar eigen verantwoordelijkheid zowel ten aanzien van de beoogde kwaliteitsverbetering als ten
aanzien van eigen toezicht en controle.
Het uitgangspunt dat het horecabeleid uitvoerbaar en handhaafbaar dient te zijn, wordt met name in
de praktijk gebracht in de paragrafen van hoofdstuk 6.
Wij zijn voornemens om onder andere op het terrein van de horeca een stringent handhavingsbeleid te
voeren en op korte termijn dient er een handhavingsoverleg voor de horeca gestart te worden.
In paragraaf 6.2. wordt een opsomming gegeven van de activiteiten die ter uitvoering van de
horecanota op korte als op langere termijn ter hand moet worden genomen.
Daarbij hebben wij steeds aangegeven welke bijdrage wij van derden verwachten.
Ook zijn deze activiteiten weggezet in tijd (programma). Op deze wijze is voor alle intern en extern
betrokkenen duidelijk welke (aangepaste) instrumenten ter effectuering van het beleid op welke
termijn wordt ingezet en op welke wijze de bewaking van de uitvoering plaats vindt.
Het laatste algemene uitgangspunt is dat de horecanota enerzijds de ondernemers en de burgers
voldoende duidelijkheid en zekerheid dient te bieden over het gemeentelijk beleid en anderzijds
voldoende flexibiliteit moet bevatten om ons beleid te kunnen aanpassen aan veranderende inzichten
en/of gewijzigde omstandigheden.

- 37-

Gelet op de financiële offers en de intellectuele inspanningen door de verschillende partners in de
kwaliteitskring in de afgelopen jaren en gelet op het feit dat de hoofdlijnen van het nieuwe
horecabeleid gelden voor de langere termijn bieden wij in onze optiek zekerheid aan alle betrokken
spelers op het horecaveld.
Ten opzichte van de oude situatie wordt een grotere duidelijkheid verkregen doordat binnen de
gemeentelijke organisatie één aanspreekpunt wordt belast met:
de coördinatie van de uitvoering van het nieuwe horecabeleid, inclusief het voorbereiden van
voorstellen tot evaluatie en wijziging van het beleid;
de centrale programmatische aansturing van alle horecarelevante activiteiten met betrekking
tot de openbare ruimte (evenementen, terrassen, reclame, herinrichting Markt e.d.);
de versterking van actuele inhoudelijke en procedurele informatie aan horeca-ondernemers.
In relatie tot de gewenste flexibiliteit is het van belang om aan te geven binnen welke marges het
college van burgemeester en wethouders bevoegd zijn om af te wijken van het vastgestelde
horecabeleid.
Uitgangspunt is dat beleidsmatige wijzigingen van de horecahoofdstructuur
(kernwinkelgebied, concentratie en restgebieden) alleen door de gemeenteraad kunnen worden
doorgevoerd.
Incidentele afwijkingen van de horecahoofdstructuur en nadere uitwerkingen van beleid mandateert de
raad aan het college.
Alvorens dergelijke afwijkingen te effectueren, consulteren wij de kwaliteitskring uitvoering
horecabeleid.
Om na te kunnen gaan of deze werkwijze in de praktijk goed functioneert, zal de uitvoering van het
nieuwe horecabeleid na twee jaar (2003) worden geëvalueerd. Via de reguliere kaders (bedrijfsplan en
afdelingsplannen, maraps) rapporteren wij jaarlijks over de stand van zaken.

6.2.

Overzicht beleidsvoornemens.

Hieronder staan de beleidsvoornemens per beleidsterrein weergegeven, die ter effectuering van de
horecanota in 2001 en 2002 ter hand moeten worden genomen.
Per beleidsvoornemen is aangegeven welke concrete acties daarbij horen en wie bij de verdere
uitwerking betrokken is.
In de samenvattende tabel in paragraaf 6.3. is daarenboven aangegeven op welke termijn in 2001 of
anderszins deze acties tot resultaat moeten leiden en welke financiële middelen hiervoor in 2001
noodzakelijk zijn. Het gaat hier om een totaal bedrag van ƒ 185.000,--.

6.2.1. Effectuering ruimtelijk beleid.
In paragraaf 4.3. hebben wij gesteld dat de ruimtelijke ordening het primaire kader is om de horecaactiviteiten te kanaliseren.
Dit betekent dat het bestemmingsplan de primaire beslissingsgrondslag om de vestiging, uitbreiding en
functie van horecabedrijven te reguleren. Ook het aanvullende branche-en gebiedsgerichte beleid
(paragraaf 4.4.1.) dient primair via het bestemmingsplan geëffectueerd te worden.
Concreet betekent deze beleidsvoornemens als actie dat wij alle bestaande bestemmingsplannen in
overeenstemming gaan brengen met ons hernieuwde vastgestelde horecabeleid.
Nadat de Raad het horecabeleid heeft vastgesteld, zullen wij deze aanpassingen zo spoedig mogelijk
meenemen in de reeds door ons aangekondigde inhaalslag ten aanzien van bestemmingsplannen. Deze
prioriteit vloeit voort uit onze opvatting om de periode van aanpassing van de bestemmingsplannen zo
kort mogelijk te laten duren teneinde ongewenste planologische ontwikkelingen met betrekking tot ons
horecabeleid tegen te gaan.
Binnen de sector Ruimtelijk Beheer (RB) neemt de afdeling Bouwen en Wonen (BW) het voortouw
bij de uitvoering van deze actie.
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6.2.2.

Effectuering milieubeleid.

Ons beleid op het gebied van milieu wordt primair geëffectueerd via de Wet Milieubeheer en het
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.
In paragraaf 4.4.2 en volgende deelparagrafen hebben wij gemotiveerd aangegeven dat wij kiezen voor
het ontwerpen en voeren van een gebiedsgericht beleid. Dit wordt geformaliseerd door de aanwijzing
en vaststelling van horecaconcentratiegebieden zoals bedoeld in voornoemd Besluit.
Teneinde een aanvaardbare milieukwaliteit voor alle gebieden te garanderen, betekent dit concreet als
actie dat wij voor elk gebied de locatiespecifieke omstandigheden en de daarbij behorende normering
aangeven. Mede gelet op het belang van leefbaarheid waaraan ook de horecabranche een substantiële
bijdrage dient te leveren, verdient deze actie ons inziens prioriteit. Een kenmerk van gebiedsgericht
beleid is namelijk het gegeven dat uiteindelijk alle horecagelegenheden aan de normen die voor hun
gebied gelden, moeten voldoen.
In paragraaf 4.4.8.5.1. hebben wij als actie tevens opgenomen dat wij een gezoneerde en gefaseerde
inhaalslag voorstaan (zie in dit verband ook paragraaf 6.2.10. brandveiligheid)
Binnen de sector RB neemt de afdeling Groen en Milieu (GM) het voortouw bij de uitvoering van
deze actie.
In 2001 wordt hiermede een aanvang genomen (uitbesteding) waarvoor extra middelen ter beschikking
worden gesteld (zie eveneens samenvatting in paragraaf 6.3.).
Ook ten faveure van het leefklimaat hebben wij als beleidsvoornemen geformuleerd om het
evenementenbeleid gemeentebreed te herformuleren (paragraaf 4.4.2.3.).
Dit beleidsvoornemen is momenteel als concrete actie reeds door de afdeling Openbare Werken
(OW) van de sector RB in de reguliere werkzaamheden via een werkgroep van de kwaliteitskring
(Polyground) in voorbereiding genomen. Wij willen deze actie in 2001 onder dezelfde vorm via
Polyground voort zetten.
Met betrekking tot de terrassen hebben wij in paragraaf 4.4.2.4. aangegeven dat in onze optiek deze
voorzieningen een belangrijke bijdrage leveren aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat.
Naast de eerder vermelde aanpassingen van de bestemmingsplannen, ontwikkelen wij de voorwaarden
die richting geven aan de ontwikkeling van ons terrassenbeleid.
Dit voornemen komt tot uitdrukking in de reeds gestarte concrete actie daar waar een afzonderlijke
projectgroep het realiseren van het pilotproject van de winterterrassen op de Markt tot uitvoering
brengt.
Naast allerlei technische en fysieke maatregelen, (kwalitatieve) inrichtingseisen op het terrein van
milieu en brandveiligheid komen ook de vergoedingen hierbij aan de orde die wij voor het benutten
van de openbare ruimte reëel vinden.
De coördinatie van deze lopende acties is in handen van de afdeling OW van de sector RB, waarbij
met name de afdeling GM en de brandweer eveneens betrokken zijn. Deze acties staan opgenomen in
de desbetreffende afdelingsplannen voor 2001.

6.2.3.

Effectuering openbare orde, veiligheid en woon- en leefklimaat.

In verschillende paragrafen op de onderscheiden flankerende gemeentelijke beleidsterreinen staan
maatregelen aangekondigd, die beogen de leefbaarheid in Valkenswaard in het algemeen en in de
horecaconcentratiegebieden in het bijzonder te bewaken.
Andere belangrijke acties hierbij zijn het herzien van het convenant van 1993 in een nieuwe
intentieregeling tussen horecabranche, politie, brandweer en gemeente over een aantal horecarelevante
aspecten en het realiseren van een Keurmerk Veilig Uitgaan (paragraaf 4.4.3.2.).
Deze acties dienen in 2001 in een werkgroep van de kwaliteitskring (Polyground) nader uitgewerkt te
worden. In deze werkgroep participeren de politie, brandweer, de afdelingen GM van de sector RB, de
afdeling Bestuurszaken, Juridische Zaken en Voorlichting (BJV) van de sector Staf en de afdeling
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Welzijn, Onderwijs en Sport (WOS) van de sector Welzijn (incidenteel) als onderdeel van de lopende
werkzaamheden.

6.2.4. Effectuering verkeersbeleid.
Onze voornemens zoals wij die geformuleerd hebben in paragraaf 4.4.4. worden primair geëffectueerd
binnen onze gemeentelijk verkeers- en fietsparkeerplan.
Binnen deze plannen zijn concrete acties opgenomen om onze doelstellingen van deze plannen te
verwezenlijken.
De benodigde ambtelijke inzet ten behoeve van de verdere uitwerking van deze planning is
opgenomen in het afdelingsplan van de afdeling OW van de sector RB.

6.2.5. Effectuering economisch beleid.
Economische motieven komen met name tot uitdrukking in het scheppen van een aantrekkelijk
verblijfsklimaat en het verlengen van de verblijfsduur, waardoor de bestedingen mogelijk kunnen
toenemen. Een variant daarvan is het bevorderen van het multifunctionele karakter van ons centrum
(paragraaf 4.4.1.).
Belangrijke concrete acties hierbij zijn de herinrichting van het kernwinkelgebied en de herinrichting
van de Markt en daar waar mogelijk de koppeling van beide (paragraaf 4.4.5.)
De coördinatie van deze acties ligt bij meerdere afdelingen van de sector RB (ondersteund door de
consulent van de afdeling Financiële Zaken ((FZ)) van de sector RB).
De benodigde ambtelijke inzet is doorvertaald in de huidige en toekomstige onderscheiden
afdelingsplannen.

6.2.6.

Effectuering welzijn- en jeugdbeleid en toeristisch-recreatief beleid.

Onze beleidsvoornemens voor het voorkomen van riskant gedrag staan opgenomen in onze plannen
met betrekking tot integraal jeugdbeleid.
De effectuering van ons beleid komen tot uitdrukking in de daarbijbehorende concrete acties in het
kader van dit integrale jeugdbeleid (paragraaf 4.4.6.).
De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van deze acties ligt bij de afdeling WOS
en staan als zodanig opgenomen in het afdelingsplan voor 2001.
In dit verband wordt tevens verwezen naar paragraaf 6.2.3. waarin een incidentele bijdrage van de
afdeling WOS aan een werkgroep van de kwaliteitskring vermeld staat daar waar het gaat over het
maken van afspraken over het verstrekken van drank aan jeugdigen.
In paragraaf 4.4.7. hebben wij aangegeven dat wij een versterking van het toeristisch-recreatieve
profiel voorstaan waarin wij de horeca een belangrijke functie toekennen.
Vandaar dat wij in ons vestigingsbeleid nog ruimte hebben gelaten voor die horecavoorzieningen, die
zich richten op de ontwikkeling van de dagrecreatieve- en verblijfsfunctie.
De effectuering van dit beleidsvoornemen komt tot uitdrukking in het ontwerpen van een notitie van
ons toekomstig toeristisch-recreatief beleid, dat in het afdelingsplan 2001 van de afdeling WOS als
actie staat opgenomen.
Ook de GGD Zuid- Oost Brabant is een belangrijke partner als het gaat om het voorkomen van riskant
gedrag.

6.2.7.

Drugsgerelateerde overlast.

In het licht van leefbaarheid, veiligheid en gezondheid staan in meerdere paragrafen maatregelen
vermeld, die handel in en gebruik van drugs moeten tegen gaan.
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Met inachtneming van de wettelijke regelingen en op grond van beleidsafspraken in het
driehoeksoverleg komt dit met name tot uitdrukking in de op te stellen intentieverklaring (zie
paragraaf 6.2.3 en paragraaf 4.4.8.2.) waarin een aantal concrete acties vermeld staan.
In Valkenswaard zijn in ieder geval geen coffeeshops toegestaan.
De uitvoering en bewaking van deze concrete acties zijn voornamelijk in de afdelingsplannen 2001
van de politie en van de afdeling BJV van de sector Staf opgenomen en deels maken de acties deel uit
van de werkzaamheden van de in paragraaf 6.2.3. vermelde werkgroep van de kwaliteitskring.
In het kader van de volksgezondheid zijn op onderdelen ook taken weggelegd voor de GGD ZuidOost Brabant (GGD).

6.2.8.

Effectuering kansspelbeleid.

De effectuering van ons beleid op grond van de Wet op de Kansspelen ten aanzien van speelautomaten
is primair aanvullend geregeld in onze APV (paragraaf 4.4.8.3.1).
De uitvoering en bewaking van dit beleid via de APV ligt in het traject van toezicht en handhaving,
waarvoor in de afdelingsplannen 2001 van de politie en van de afdeling BJV van de sector Staf taken
zijn opgenomen.
De effectuering van ons beleid ten aanzien van speelautomatenhallen, te weten geen
vestigingsmogelijkheden voor deze voorzieningen, betekent dat geen concrete actie ondernomen
behoeft te worden in de zin van het opstellen van een speelautomatenhallenverordening (paragraaf
4.4.8.3.2.).

6.2.9. Effectuering bordeel- en prostitutiebeleid.
Effectuering van ons bordeel- en prostitutiebeleid is primair geregeld in onze APV (paragraaf 4.4.8.4).
De uitvoering en bewaking van dit beleid via de APV ligt in het traject van toezicht en handhaving
waarvoor in de afdelingsplannen 2001 van de politie en van de afdeling BJV van de sector Staf taken
zijn opgenomen.
In het kader van de volksgezondheid zijn op onderdelen ook taken weggelegd voor de GGD.

6.2.10. Effectuering beleid brandveiligheid.
In paragraaf 4.4.8.5.2. staat aangegeven dat de effectuering van ons beleid ten aanzien van de
brandveiligheid primair geëffectueerd wordt in het door ons vastgestelde brandweerbeleidsplan. Hierin
hebben wij als concrete actie bepaald dat de invoering van het vergunningenstelsel brandveilig
gebruik gefaseerd geschiedt.
Daarenboven hebben wij aangekondigd als concrete actie dat er in deze vergunningverlening in het
jaar 2001 een inhaalslag zal plaats vinden alsook een intensivering van de preventieve controles
(paragraaf 5.3.).
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het brandweerbeleidsplan ligt in handen van onze
gemeentelijke brandweer, die ook taken ontleend aan onze vastgestelde bouwverordening, onderdeel
brandveilig gebruik.
De benodigde capaciteit voor de in deze paragraaf genoemde acties zijn enerzijds voorhanden binnen
de bestaande formatie van de brandweer (zeker na een koppeling van werkzaamheden van andere
gemeentelijke disciplines en een interne prioritering), anderzijds zijn er extra middelen noodzakelijk
en geraamd (zie samenvatting paragraaf 6.3).

6.2.11. Effectuering beleid sluitingstijden.
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De effectuering van ons beleid van de (verruiming) van de sluitingstijden ligt primair in de door ons
gehanteerde systematiek van ontheffingen (paragraaf 4.4.8.6.) en het in paragraaf 5 vermelde
stringente handhavingsbeleid.
Daarenboven hebben wij in paragraaf 4.4.8.6. ook nog als concrete acties opgenomen dat wij extra
monitoringsmaatregelen zullen treffen (preventieve controles met name op zaterdagavond) en een
klachtenlijn voor bewoners zullen in stellen. Deze laatste maatregelen dienen bezien te worden in het
licht van met name de leefbaarheid en veiligheid van Valkenswaard in het algemeen en van de
horecaconcentratiegebieden in het bijzonder.
De benodigde capaciteit voor de uitvoering van deze concrete acties is deels opgenomen in de
afdelingsplannen 2001 van de politie, van de afdeling BJV van de sector Staf en van de afdeling GM
van de sector RB en in het brandweerbeleidsplan.
Daarenboven zijn ten behoeve van de uitvoering van de extra acties nog aanvullende middelen nodig
en geraamd (zie samenvatting paragraaf 6.3.).

6.2.12. Effectuering paracommercie.
De effectuering van onze beleidsvoornemens ter voorkoming van oneerlijke concurrentie is primair
aanvullend geregeld in de DHW en in ons gemeentelijk accommodatiebeleid ten behoeve van ons
voorzieningenpakket op het terrein van sociaal-cultureel werk en sport.
Voor de uitvoering van de maatregelen op dit terrein hebben wij in de bestaande gemeentelijke
huurcontracten en in de verleende vergunningen in het kader van de DHW beperkingen in de
gebruiksmogelijkheden opgenomen, zodat er op dit moment geen concrete acties nodig zijn.
Mocht de huidige situatie aanleiding zijn (paragraaf 4.4.8.7.) om ten gevolge van de opgezegde
convenanten door het Bedrijfschap Horeca tot concrete acties over te gaan, dan zullen wij op termijn
aanvullende maatregelen nemen.

6.2.13. Effectuering integraal veiligheidsbeleid.
De aanpak van onveiligheid, met welk verschijnsel onder andere de horeca op onderdelen mee in
verband gebracht wordt, vraagt om een gezamenlijke inspanning van overheden, maatschappelijke
instanties, horecabranche en burgers.
In deze gemeenschappelijke inspanning hebben wij een spilfunctie zoals aangegeven in onze
startnotitie “Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Valkenswaard”.
De effectuering van ons integraal veiligheidsbeleid is gebaseerd op de verdere uitbouw van de
beleidsvoornemens van deze notitie, die doorvertaald zijn in het afdelingsplan 2001 van de afdeling
BJV van de sector Staf.
Ook in deze notitie zijn in meerdere paragrafen concrete acties vermeld die telkenmale een veilige
leefomgeving beogen.
Met name de ontwikkeling van een Keurmerk Veilig Uitgaan verdient onze bijzondere aandacht en is
als concrete activiteit ondergebracht in een werkgroep van de kwaliteitskring (Polyground).
Ook het Openbare Ministerie speelt op dit terrein via het driehoeksoverleg een belangrijke rol.

6.2.14. Effectuering communicatie.
In paragraaf 4.4.10. en volgende deelparagrafen geven wij aan dat de kans van slagen van de
uitvoering van ons horecabeleid gelegen is een gedegen interne en externe communicatie.
Als concrete actie verdienen met name die initiatieven de voorkeur, welke met name ook de bewoners
actief betrekken bij de verdere vormgeving van ons horecabeleid.
Ten behoeve van de verdere uitwerking van een aantal in de vorige paragrafen genoemde concrete
acties, zijn wij voorstander om onze samenwerking met Polyground op onderdelen via werkgroepen
met een specifieke opdracht qua uitwerking te continueren.
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Enerzijds zijn daarvoor extra middelen benodigd en geraamd (zie samenvatting einde paragraaf 6.3.),
anderzijds participeren vertegenwoordigers van verschillende gemeentelijke afdelingen als onderdeel
van reguliere werkzaamheden in deze werkgroepen.
Deze werkzaamheden zijn voor het jaar 2001 in de onderscheiden plannen van de diverse afdelingen
verdisconteerd.

6.2.15. Effectuering handhaving.
De effectuering van ons handhavingsbeleid is gelegen in de uitvoering van allerlei landelijk en
plaatselijke wettelijke regelingen (met name Gemeentewet, APV en DHW).
Het handhavingsbeleid is in het kwaliteitstraject te kenmerken als een substantiële bijdrage aan de
leefbaarheid van Valkenswaard.
Als concrete acties hebben wij een aantal voornemens geformuleerd, die moeten leiden tot een meer
eenduidig en stringenter handhavingsbeleid (paragraaf 5).
Hierbij gaat het onder andere over het instellen van een handhavingssoverleg, het ontwerpen van een
bestuurlijk handhavingstraject en het intensiveren van preventieve controles door de politie en
brandweer.
Ten behoeve van het intensiveren van deze controles door de brandweer en de politie zijn aanvullende
middelen nodig en geraamd (zie samenvatting paragraaf 6.3.).
De noodzaak tot aanvullende middelen bij de politie is gelegen in ons voornemen om de huidige
formatie ten behoeve van het toezicht op parkeren weer op sterkte te brengen (72 uur per week).
In het kader van een intensivering van handhaving door de politie, onderzoeken wij de mogelijkheden
om de werkzaamheden niet meer te beperken tot bestuurlijk en strafrechtelijk toezicht op parkeren
maar uit te breiden naar inzet van deze personen met name bij evenementen, zon- en feestdagen tijdens
daglichturen.
Overigens zijn wij doende om te bezien in hoeverre er gemeentebreed een samenhangend
handhavingsbeleid kan worden ontwikkeld waarin het voorgestelde handhavingsbeleid ten aanzien van
horeca als onderdeel kan worden ingepast.
De benodigde ambtelijke capaciteit ten behoeve van de concrete acties op het gebied van handhaving
zijn deels opgenomen in zowel de plannen 2001 van de onderscheiden afdelingen (met name afdeling
BJV van de sector Staf en van de afdeling GM van de sector RB) als ook in de werkplannen van de
politie en brandweer. Deels zijn er aanvullende middelen noodzakelijk en geraamd.

6.3.

Samenvatting ( tabel ) van alle voorgenomen acties, vertaald naar organisatie-onderdeel,
personele inzet , kosten en termijn van realisatie.

Beleidsvoornemen Uitvoering

6.2.1.
Ruimtelijk beleid
• Inhaalslag
bestemmingsplannen
6.2.2.
Milieu beleid
•
•

Sector RB
Afd. BW

Personele inzet

Kosten
( aanvullend)

Termijn

Via plan van aanpak VROM

Via plan van aanpak VROM

Vanaf medio 2001

Sector RB

Gebiedsgericht Afd. GM
beleid
Afd. GM
Inhaalslag
gezoneerd en

Uitbesteding

25.000,--

2001

Extra middelen

15.000,--

2001/2002
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Beleidsvoornemen Uitvoering
•

gefaseerd
Extra
metingen

6.2.2.
• Evenementen

•
•

Terrassen
Winterterras

•

Vergoedingen

6.2.3.
Openbare orde,
veiligheid en
woon-en
leefklimaat
• Intentieverklaring

Personele inzet

Kosten
( aanvullend)

Regulier

via begroting 2001 2001

Regulier
/Polyground

Zie middelen
Polyground

Afd. OW/GM/
Brandweer

Regulier

Budgettair neutraal 2001

Afd. VG

Regulier

PM

2001

Regulier/Polyground

Zie middelen
Polyground

2001

Regulier

Begroting 2001

2001 en volgend

Afdelingen RB

Regulier

Via begroting
2001

2001 en volgend

Afd. OW

Regulier

Via meerjarenRaming

2002 en volgend

Afdeling WOS

Regulier

Via begr. 2001

2001

Afdeling WOS

Regulier

--

2001

Regulier

--

2001

Regulier

--

2001

Regulier

Jaarplan 2001/

Deels extra

29.000,--

Afd. GM
Sector RB
Afd. OW/GM

Termijn

Augustus 2001.

Sector
RB/Staf/Welzijn
Afd.
GM,BJV,WOS,
Politie,brandweer,

6.2.4.
Verkeersbeleid

Sector RB
Afd. OW

6.2.5.
Economisch beleid
• Herinrichting
kernwinkelgebied
• Herinrichting
Markt
6.2.6
Welzijn/jeugd/toeristisch beleid.
• Riskant gedrag
• Toeristischrecreatief:nota
6.2.7.
Drugsoverlast
Zie 6.2.3.
6.2.8.
Kansspelbeleid
6.2.9.
Bordeel/prostitutie
6.2.10.
Brandveiligheid
• Inhaalslag

Sector RB

Sector Welzijn

Sector Staf
Afd. BJV/Politie
Sector Staf
Afd. BJV/Politie

Brandweer
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2001

Beleidsvoornemen Uitvoering

Personele inzet

Kosten
( aanvullend)

Termijn

middelen

•

Preventieve
controles
6.2.11.
Sluitingstijden

Brandweer
Sector RB/Staf

Extra middelen

•
•

Afd. GM/BJV/
Afd. OW/IZ

Regulier
deels extra
middelen

--

Afd. BJV
Sector Staf

Regulier

--

2001

Afd. BJV

Regulier

PM

2001

Monitoring/
Klachtenlijn

6.2.12.
Paracommercie
(DHW)
6.2.13.
Veiligheidsbeleid
• Uitwerking
notitie
• Keurmerk
Veilig Uitgaan

Polyground

6.2.15.
Handhavingsbeleid
•

HandhavingsOverleg

•

Andere inzet
parkeerwachten

Organisatie
uitvoering
horecabeleid

2001

10.000,--

2001/2002

Sector Staf

Afd. BJV/Politie/
Polyground

Afdelingsplannen/ Zie middelen
Polyground
Polyground

6.2.14.
Sectoren RB/
Communicatie
Staf/Welzijn
• Intensivering
overlegvormen Afd.GM/OW/BJV/ regulier/PolyWOS/Pol./Brand- ground
weer/Polyground
•

6.500,--

Uitvoering
werkgroepen
kwaliteitskring
Sector RB/Staf

Polyground

Regulier
Afd.
GM/OW/BW/BJV
/
Politie/Brandweer/ Regulier
Polyground
Afd. OW/Politie

-Zie middelen
Polyground

2001

70.000,--

2001

-2001

extra middelen ten
behoeve van
uitbreiding uren.
25.000,--

Coördinatie
horecabeleid

5.000,-185.000,--
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2001

2001
2001.

