Beleidsregel
‘Verruiming openingstijden horecabedrijven 2013’

1. ALGEMEEN
Artikel 1. Begripsomschrijving
In dit besluit wordt verstaan onder:
a.
horeca-inrichting: de lokaliteiten waarin het horecabedrijf (natte horeca, droge horeca
zoals vermeld onder b en c van dit artikel) wordt uitgeoefend;
b.
natte horeca: alle horeca-inrichtingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig
alcoholhoudende drank voor directe consumptie ter plaatse wordt verstrekt (cafés);
c.
droge horeca: alle horeca-inrichtingen waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig
alcoholvrije drank voor directe consumptie ter plaatse en/of spijzen worden verstrekt
(cafetaria's); '
d.
zomerterras: het bij horeca-inrichting behorende terras waarvoor ingevolge de
Algemene plaatselijke verordening een terrasvergunning is verleend;
e.
winterterras: een terras als onder d vermeld, gedurende de periode waarin dit als
horecalokaliteit fungeert zoals omschreven in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;
f
horecacentrum: het gebied zoals aangeduid en omschreven op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart;
g.
bevoegd persoon: een persoon (portier) in dienst bij een beveiligingsorganisatie als
bedoeld in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus dan wel de
exploitant / eigenaar van de gelegenheid.

2. ONTHEFFINGEN GEHELE GEMEENTE
2.1. Collectieve ontheffingen
Artikel 2.1.1. Collectieve ontheffingen natte horeca
Collectieve ontheffingen geldend voor alle horeca-inrichtingen in de gehele gemeente.

Evenement/dag

sluitingstijd

Oud op nieuw

06.00 uur

Carnaval

vrijdag op zaterdag
zaterdag op zondag
zondag op maandag
maandag op dinsdag
dinsdag op woensdag

regulier**
regulier**
02.00 uur
02.00 uur
01.00 uur

Koninginnenacht

29 op 30 april

02.00 uur***

Koninginnedag

30 april op 1 mei

02.00 uur***

Pasen

zondag op maandag

02.00 uur

Hemelvaart

donderdag op vrijdag

02.00 uur

Pinksteren

zondag op maandag

02.00 uur

Kermis*

vrijdag op zaterdag
zaterdag op zondag
zondag op maandag
maandag op dinsdag
dinsdag op woensdag

regulier**
regulier**
02.00 uur
02.00 uur
02.00 uur
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Kerstmis

woensdag op donderdag

01.00 uur

25 op 26 december
26 op 27 december

02.00 uur***
02.00 uur***

*
Ontheffingen gelden enkel voor de dorpskernen (Valkenswaard, Dommelen, Borkel en
Schaft) waar de kermis plaatsvindt
**
Voor de horeca-inrichtingen met een ontheffing ex artikel 3.1 of 3.2 van deze beleidsregel
gelden tijdens carnaval en de kermis de sluitingstijd en bepalingen uit 'artikelen 3.1 c.q. 3.2
van deze beleidsregel.
***
Voor horeca-inrichtingen met een ontheffing ex artikel 3.1 of 3.2 van deze beleidsregel,
gelden op Koninginnenacht, Koninginnedag en Kerst, indien deze op een vrijdag of zaterdag
vallen, de sluitingstijden en bepalingen uit de artikelen 3.1 c.q. 3.2 van deze beleidsregel.
Artikel 2.1.2. Collectieve ontheffingen droge horeca
Collectieve ontheffingen geldend voor alle horeca-inrichtingen in de gehele gemeente.
De sluitingstijden voor de droge horeca tijdens evenementen / dagen als in artikel 2.1.1.
vermeld, zijn gelijk aan de voor de natte horeca ingevolge artikel 2.1.1 geldende
sluitingstijden.

3 ONTHEFFINGEN HORECACENTRUM ('verruiming openingstijden')
Artikel 3.1. Individuele ontheffingen natte horeca
Individuele ontheffingen geldend voor horeca-inrichtingen in het horecacentrum door
afzonderlijke ondernemers aan te vragen, kunnen worden verleend voor de periode gelegen
tussen 02.00 en 02.30 uur op zaterdagen en tussen 02.00 en 03.30 uur op zondagen. Aan deze
ontheffingen worden, in het kader van de 'Cooling Down' zoals opgenomen in het in de
overwegingen vermelde convenant, in ieder geval onderstaande voorschriften en beperkingen
verbonden:
1 in de inrichting mag op zaterdag na 02.00 uur en op zondag na 03.00 uur geen muziek
meer ten gehore worden gebracht;
2 er mogen geen bezoekers meer in de inrichting worden toegelaten op zaterdag na 2.00 uur
en op zondag na 03.00 uur;
3 in verband met het bepaalde onder 2 dient op zaterdag, in ieder geval vanaf 02.00 uur en
op zondag in ieder geval vanaf 03.00 uur, bij elke toegangsdeur van de inrichting een
daartoe bevoegd persoon aanwezig te zijn die op het in deze bepalingen gestelde toeziet;
4 er mogen in de imichting op zaterdag na 02.30 uur en op zondag na 03.30 uur geen
bezoekers meer aanwezig zijn, op voormelde tijdstippen dient de inrichting voor
bezoekers gesloten te zijn;
5 de voorwaarden 1 tot en met 4 zijn ook van toepassing op de winterterrassen;
6 in afwijking van voormelde voorwaarden, geldt voor de zomerterrassen dat op zaterdag
en zondag om 02.00 uur het terras opgeruimd of onbruikbaar dient te zijn conform de
voorwaarden zoals vermeld in de terrasvergunning.
Artikel 3.2. Individuele ontheffingen droge horeca
Individuele ontheffingen geldend voor horeca-inrichtingen in het horecacentrum door
afzonderlijke ondernemers aan te vragen, kunnen worden verleend voor de periode gelegen
tussen 02.00 en 02.30 uur op zaterdagen en tussen 02.00 en 03.30 uur op zondagen. Aan deze
ontheffingen worden, in het kader van de 'Cooling Down' zoals opgenomen in het in de
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overwegingen vermelde convenant, in ieder geval onderstaande voorschriften en beperkingen
verbonden:
1 gedurende de tijden waarvoor de ontheffing geldt, mag geen alcoholhoudende drank voor
gebruik elders dan ter plaatse worden verstrekt. (Verstrekking voor gebruik ter plaatse in
inrichtingen waarvoor geen Drank- en Horecawetvergunning is verleend, is reeds bij wet
verboden.);
2 voor inrichtingen waarvoor een Drank- en Horecawetvergunning is verleend, geldt
daarenboven dat gedurende de tijden waarvoor de ontheffing is verleend, geen
alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse mag worden verstrekt;
3 er mogen op zaterdag na 02.00 uur en op zondag na 03.00 uur geen bezoekers meer in de
inrichting worden toegelaten;
4 er mogen in de inrichting op zaterdag na 02.30 uur en op zondag na 03.30 uur geen
bezoekers meer aanwezig zijn en de inrichting dient dan voor bezoekers gesloten te zijn;
5 de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel onder 1 tot en met 4 zijn ook van
toepassing op de winterterrassen;
6 in afwijking van voormelde voorwaarden, geldt voor de zomerterrassen dat op zaterdag
en zondag om 02.00 uur het terras opgeruimd of onbruikbaar dient te zijn conform de
voorwaarden zoals vermeld in de terrasvergunning.
Artikel 4. Handhavingsmaatregelen / sancties
1. Overtreding van een (bepaling van een) conform artikel 3.1 of 3.2 verleende ontheffing
van het sluitingsuur voor horecabedrijven leidt bij de eerste overtreding tot intrekking van
desbetreffende ontheffing voor een periode van drie maanden.
2. In afwijking van artikel 4 lid 1 wordt, indien gedurende een periode van drie jaar
voorafgaand aan de overtreding niet eerder de sluitingstijden zijn overtreden, een
schriftelijke waarschuwing gegeven.
3. De duur van de intrekking van de ontheffing zoals bepaald in artikel 4 lid 1 wordt
verdubbeld indien binnen 12 maanden na een voorgaande intrekking opnieuw de
sluitingstijden worden overtreden.
Artikel 5. Ontheffingen voor bepaalde tijd
Ontheffingen worden telkens voor een periode van vier jaar verleend en kunnen worden
ingetrokken bij wijziging van beleid of wet- en regelgeving ten aanzien van openbare orde en
veiligheid of wijziging van horecagerelateerd beleid of wet- en regelgeving.
Artikel 6. Citeertitel
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als beleidsregels 'Verruiming openingstijden
horecabedrijven 2013'.
Artikel 7. Inwerkingtreding
1. Deze beleidsregels treden in werking op 10 oktober 2013.
2. Op het onder lid 1 vermelde moment worden de beleidsregels 'Verruiming openingstijden
horecabedrijven 2011' d.d. 25 januari 2013, ingetrokken.
Valkenswaard, 18 september 2013
de burgemeester van Valkenswaard,

Drs. A.B.A.M. Ederveen.
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