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Inleiding 
 

 
Net als in de rest van Nederland, is in Schagen het alcoholgebruik onder de jeugd een aandachtspunt. 

Jongeren beginnen vroeg met drinken en ze drinken regelmatig te veel. Naast de acute schadelijke 

gevolgen van alcohol als alcoholvergiftiging, risicovol seksueel gedrag, agressie, ongevallen en 

verwondingen, is overmatig alcoholgebruik ook nog eens zeer schadelijk voor de ontwikkeling van de 

hersenen van jongeren. Daarom probeert de gemeente Schagen het alcoholgebruik onder de jeugd 

terug te dringen door verschillende maatregelen in een integrale aanpak. 

 

Op 27 september 2012 heeft de fusieraad  de Kadernotitie Aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015 

vastgesteld (en op 3 januari 2013 is deze door de nieuwe gemeenteraad bekrachtigd). In deze aanpak 

wordt regionaal samengewerkt in Noord-Holland Noord. Centraal in deze aanpak staan de interventies 

die vooral de omgeving van de jongeren beïnvloeden. De aanpak komt tot uitdrukking in: 

a. maatregelen en activiteiten gericht op matigen van alcoholgebruik met een preventief 

karakter en gericht op bewustwording via: 

- programma’s op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs; 

- diverse communicatie activiteiten; 

b. maatregelen en activiteiten gericht op handhaving (repressie); 

c. maatregelen en activiteiten gericht op het verbeteren van het naleefgedrag van 

alcoholverstrekkers 

 

Per 1 januari 2013 zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de 

naleving van de Drank- en Horecawet (verder: DHW). Deze taken vinden hun weerslag in het verplichte 

preventie- en handhavingsplan Alcohol (verder: PenH-plan). Zoals de naam al aangeeft, ziet dit plan 

op zowel preventie als handhaving. Het plan heeft een looptijd tot en met 2017. Dit sluit aan op de 

termijn van het lokaal gezondheidsbeleid. Na 2017 wordt het PenH plan elke vier jaar gelijktijdig met het 

lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld.  

 

Het PenH-plan geeft een kader voor de maatregelen die wij kunnen nemen ter voorkoming van 

alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar en het terugdringen van overmatig alcoholgebruik door 

jongeren van 18 tot 24 jaar.  

Dit plan bevat overlappingen met de Kadernotitie. De regionale afspraken uit de Kadernotitie zijn 

onderdeel van het gezondheidsbeleid dat op 29 oktober 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad en 

het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan dat is vastgesteld door het college op 22 april 2014. 

Genotmiddelengebruik is één van de speerpunten binnen dit beleid. 

Dat er een overlap bestaat is niet verwonderlijk omdat artikel 43a DHW een integrale opzet van het 

gemeentelijke alcoholbeleid in het PenH-plan wil bevorderen: preventie, educatie, regelgeving en 

handhaving worden sámen ingezet om doelen te bereiken. Voor een belangrijk deel zijn het zaken die 

al ingezet zijn en die dus niet nieuw zijn.  
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1.  Probleemanalyse 
 
 

Sinds 1988 is onder Nederlandse jongeren het alcoholgebruik toegenomen. Jongeren gingen in de loop 

van de afgelopen decennia meer, vaker én op jongere leeftijd drinken. In 2003 waren Nederlandse 

jongeren zelfs koplopers in Europa, als het ging om binge-drinken, oftewel het op een avond meer dan 

vijf drankjes drinken (Hibell e.a., 2012). 

 

Er zijn vanuit de literatuur diverse factoren aan te wijzen die van invloed zijn op het alcoholprobleem: 

 alcohol is ruim beschikbaar en goedkoop 

 ouders zijn tolerant 

 mixdranken zijn populair onder jongeren 

 leeftijdsgrenzen worden slecht nageleefd 

 voorlichting alleen aan jongeren heeft weinig effect  

Deze diversiteit aan oorzaken onderbouwt de noodzaak van een integrale aanpak met educatie, 

regelgeving en handhavingsactiviteiten. 

 

Het Elektronische Monitor Volksgezondheidsonderzoek (hierna: EMOVO) van de GGD Hollands Noorden 

2009/2010 is het meest recente cijfermateriaal van gebruik van alcohol en drugs onder jongeren (12 t/m 

18 jaar) in de gemeente Schagen. Dit onderzoek is gehouden op het voortgezet onderwijs in Schagen. 

Eind 2013 (rond de herfstvakantie) heeft de GGD een nieuw gemeentelijk onderzoek gedaan onder de 

jongeren op het voortgezet onderwijs in Schagen. Dit gaat volledig digitaal. De scholen hebben een 

aantal weken de tijd gekregen om het onderzoek door de leerlingen te laten invullen. De verwachting 

is dat de resultaten van dit onderzoek na de zomer van 2014 worden gepresenteerd. 
 

Tabel 1: cijfers EMOVO-onderzoek  2009/2010 

 

 leeftijd Schagen KvNH NHN NL Jaar 

Af en toe wel eens alcohol 12-19 17,5% 18,6% 15,6% - 2006, 2007 

Overmatig alcoholgebruik 12-19 35,0% 39,0% 36,6% 36,0% 2009 

 

 

Uit het cijfermateriaal blijkt dat de jongeren in Schagen lager scoren dan het gemiddelde in de Kop 

van Noord-Holland en Noord- Holland Noord. Toch is dit geen reden om achterover te leunen; de cijfers 

liggen nog steeds te hoog en vooral het percentage overmatig alcoholgebruik is een duidelijke 

indicatie dat een integrale werkwijze om het matigen van alcohol- en drugsgebruik te realiseren 

noodzakelijk is. 

 
Steeds meer aandacht is er de afgelopen jaren voor de gevolgen van alcohol op het puberbrein, 

naast reeds bekende gevolgen voor de gezondheid. Puberhersenen zijn volop in ontwikkeling. De 

hersenen maken tot het 24e levensjaar ‘groeispurts’ door en alcohol kan een verstorende werking op 

dit proces hebben en blijvende functionele stoornissen veroorzaken. Met name leer- en 

geheugenfuncties lopen hierbij gevaar. Ook zijn het vermogen om vooruit te denken, gevolgen in te 

zien en verantwoordelijkheid te nemen nog niet volledig ontwikkeld. Overmatig alcoholgebruik kan dus 

gevolgen hebben voor het brein, maar vergroot ook de kans op verkeersongevallen, letselschade, 

geweld (waaronder ook seksueel geweld) en onveilig vrijen. Vooral jongeren die veel drinken zijn vaker 

bij deze vormen van riskant gedrag betrokken. 

Pubers met alcoholproblemen scoren lager dan andere jongeren op taalvaardigheid, intelligentie, 

aandacht en ruimtelijk inzicht. Wordt er gekeken naar het brein van personen die erg veel hebben 

gedronken in hun puberteit, dan blijkt dat bepaalde functies bij hen minder goed ontwikkeld zijn. Al 

deze zaken zijn de reden dat genotmiddelengebruik als één van de speerpunten is opgenomen in ons 

gezondheidsbeleid. 

 

Verschillende onderzoeken laten zien dat een meerderheid van daders van uitgaansgeweld onder 

invloed was van alcohol. De landelijke cijfers variëren van 52 tot 86 procent. Verder is bij 10 procent van 

het letsel waarmee jongeren op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis terechtkomen, alcohol in 

het spel. De medische kosten van ongevallen en letsel in de groep 10- tot 24-jarigen waarbij alcohol in 

het spel is, worden geraamd op 31 miljoen euro (CVGU, 2011). 
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De maatschappelijke kosten die overmatig alcoholgebruik van jongeren en volwassenen met zich 

meebrengen zijn nog omvangrijker. Jaarlijks kost het gebruik (of misbruik) van alcohol de samenleving in 

totaal 2,6 miljard euro. Deze kosten zijn onder te verdelen in kosten voor de verslavingszorg (68 mln 

euro), algemene gezondheidszorg (115 mln euro), werk/productiviteitsverlies (1.554 mln euro) en 

misdrijven/overtredingen (841 mln euro) (Stichting Consument en Veiligheid, 2010). 
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Educatie 

Handhaving Regelgeving 

Preventie 

2.  Beleidsfocus 
 

 
2.1  Uitgangspunten en onderbouwing van beleid 

 
Dit plan is gebaseerd op een integrale beleidsvisie. Er is immers sprake van een preventie- én 

handhavingsplan. Dat impliceert dat meerdere afdelingen binnen de gemeenten - en dus ook 

meerdere type maatregelen – worden ingezet bij de aanpak van de alcoholproblematiek. Als 

uitgangspunt voor integraal alcoholbeleid hanteren we het preventiemodel van Reynolds (2003) dat 

ook de basis vormt voor de Handreiking Gezonde Gemeenten van het RIVM. Het preventiemodel kent 

3 beleidspijlers, te weten: educatie, regelgeving en handhaving. De pijlers staan deels op zichzelf maar 

overlappen elkaar ook (figuur 1). Juist in de overlap zien we het integrale preventiebeleid terug.  

 

Het preventiemodel van Reynolds is gebaseerd op de systeemtheorie van Holder (1998) die duidelijk 

maakt dat alcoholgebruik altijd een resultaat is van een combinatie van factoren. De persoon, zijn 

sociale omgeving, het aanbod van drank en het overheidsbeleid vormen samen een systeem dat 

uiteindelijk de keuze van de gebruiker bepaalt. Holder laat daarmee zien dat alcoholpreventie nooit 

alleen op het individu gericht kan zijn. Het meest succesvol zijn strategieën die vooral de omgeving van 

de drinker beïnvloeden. En in die omgeving van de jonge drinker spelen alcoholverstrekkers, scholen en 

ouders een belangrijke rol. In dit PenH-plan staat daarom de omgeving van de jonge drinker centraal.  

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Preventiemodel Reynolds 

 

Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie is gebleken dat maatregelen die de 

beschikbaarheid van alcohol beperken het meest effectief zijn in het terugdringen van (schadelijk) 

alcoholgebruik. De Drank- en Horecawet geeft hier verschillende mogelijkheden voor, zoals het 

beperken van de schenk- of openingstijden (paracommerciële horeca) en toezicht op de naleving van 

de leeftijdsgrenzen. Reden waarom de pijler Regelgeving één van de hoofdpijlers is van een effectief 

lokaal alcoholbeleid. 

 
Het is vrijwel onmogelijk de pijler Regelgeving goed in te zetten zonder hulp van de pijler Educatie én 

van de pijler Handhaving. Een regel zonder voldoende handhaving is een loze regel. Handhaving is 

essentieel voor de effectiviteit van de regelgeving. Hetzelfde geldt voor Educatie. Het minder 

beschikbaar maken van alcohol is op zichzelf vaak niet populair onder het grote publiek en onder 

alcoholverstrekkers. Educatie is daarom vooral nodig om draagvlak te creëren voor de te nemen 

maatregelen. De uitleg dat regels niet bedoeld zijn om het ondernemers, verenigingen, jeugd of ouders 

lastig te maken, maar dat regelgeving nodig is ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid is 

heel belangrijk. Bewustwording van de risico’s van alcoholgebruik draagt bij aan draagvlak voor beleid 

en regelgeving onder stakeholders. Het omgekeerde geldt echter ook: aandacht voor educatie en 

bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op deze regels is zinloos (STAP, oktober 2012). 
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2.2  Beleidsdoelgroep  
 

De overheid heeft de leeftijdsgrens voor verkoop én bezit van alcohol verhoogd naar 18 jaar. Het 

toezicht op de naleving van deze leeftijdsgrens wordt dan ook als een belangrijke prioriteit beschouwd 

binnen het gemeentelijk preventie- en handhavingsbeleid. 

 

Voor 18-24 jarigen gaat het vooral om het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, omdat, zoals in 

de ‘Probleemanalyse’ al is aangegeven, de hersenen van jongeren tot 24 jaar nog volop in 

ontwikkeling zijn. Alcohol kan deze ontwikkeling schaden.  

Daarnaast is er een relatie tussen het drinken van alcohol en het uitgaansleven (met de daarbij 

behorende risico’s op dronkenschap, soms uitmondend in een intoxicatie). Daarom is naast 

gezondheidsproblematiek de veiligheidsproblematiek een belangrijke motivatie om aandacht te 

besteden aan deze leeftijdsgroep.   

 

2.3  Doelstellingen van beleid 
 

Artikel 43a van de DHW schrijft voor dat de doelstellingen van dit plan duidelijk moeten zijn. Op basis 

van de Drank- en Horecawet kunnen twee algemene hoofddoelstellingen worden onderscheiden: 

 

1. Afname alcoholgebruik onder de 18 jaar.  

2. Afname dronkenschap onder jongvolwassenen van 18-24 jaar. 

 

De DHW verbiedt het gebruik en het bezit van alcohol onder de 18 jaar. Wij streven hier dan ook naar. 

Een doelstelling om alcoholgebruik onder de 18 jaar geheel “uit te bannen” lijkt echter wat hoog 

gegrepen. Vandaar dat wij in dit plan inzetten op afname van het alcoholgebruik onder 18-minners.   

 

Concretiseren doelstellingen 

De eerder genoemde Kadernotitie bevat nagenoeg dezelfde doelstellingen als de doelstellingen die in 

dit plan zijn genoemd. Deze doelstellingen zijn ook onderdeel van ons gezondheidsbeleid. 

De doelstellingen zijn al geconcretiseerd tot 2015. In de Kadernotitie valt te lezen dat deze cijfers zijn 

gebaseerd op cijfers van de politie, EMOVO en de tweejaarlijkse veiligheidsmonitor.  

 

 
*sinds januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het gebruik en bezit van alcohol omhoog gegaan naar 18 jaar. Voorheen 

lag deze grens op 16 jaar. Vandaar dat in de tabel van de Kadernotitie uit wordt gegaan van jongeren onder 16 

jaar en boven 16 jaar.  Echter voor de doelstelling van 2017 gaan wij uit van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar. De 

genoemde percentages in 2017 gelden dus voor het gebruik van alcohol onder 18 jaar en boven 18 jaar.  

 

 
 

 

 

 

 

Alcoholgebruik jongeren tot 23 jaar 

 < 16 jaar >16 jaar 

 2009 2013 2015 2017* 2009 2013 2015 2017* 

Ooit alcohol gebruikt  55% 45% 40% 35% 
89% 80% 75% 70% 

Actueel alcohol gebruik  40% 35% 30% 25% 
85% 81% 75% 70% 

Afgelopen maanden overmatig 

alcohol gebruikt  
28% 20% 15% 10% 

68% 66% 50% 40% 

Ooit aangeschoten of dronken  17% 15% 10% 8% 
55% 49% 35% 25% 

Oudertolerantie 37% 25% 15% 5% 

Startleeftijd  
12,8 

jaar 

13,5 

jaar 

14 

jaar 

14,5 

jaar 
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Ook kunnen wij de eerste doelstelling concretiseren aan de hand van gegevens van het 

nalevingsonderzoek gedaan door STAP1. Dit onderzoek gaat na hoe groot het nalevingspercentage is 

van de alcoholverstrekkers bij diverse locaties. Voor dit onderzoek worden jongeren onder de 17 jaar 

ingezet, die alcohol proberen te kopen. Ze volgen een vast protocol dat is uitgewerkt door de 

Universiteit Twente en het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP). Het onderzoek wordt eens in 

de twee jaar uitgevoerd. In 2013 is voor het laatst een onderzoek naar de naleving van de 

leeftijdsgrenzen uitgevoerd. 

 

Wij streven ernaar om het nalevingspercentage te vergroten. Wanneer de leeftijdsgrens beter wordt 

nageleefd door de alcoholverstrekkers, kunnen jongeren onder 18 jaar minder gemakkelijk aan alcohol 

komen.  

 

locaties 
Naleefpercentage 

NHN 2013 

Naleefpercentage 

Schagen 2013 

Naleefpercentage 

Schagen 2017 

Horecabedrijven 19% 41% 75% 

Cafetaria’s en snackbars 15% 14% 50% 

Sportkantines 20% 50% 75% 

Supermarkten 50% 42% 80% 

Slijterijen 22% 0% 80% 

Jongerencentra 18% X (geen alcohol) X (geen alcohol) 

Totaal naleefpercentage 24% 29,4% 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 Nalevingsonderzoek regio Noord-Holland Noord 2013’, STAP, Utrecht, januari 2014. 
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3. Risico’s per locatie 
 

 

3.1  Gegevens uit onderzoek 

 
Zoals in paragraaf 2.3 is aangegeven, kan de naleving van de leeftijdsgrens door alcoholverstrekkers 

worden vastgesteld aan de hand het nalevingsonderzoek uitgevoerd door STAP. Ook voor doortappen 

en het toelaten van dronken klanten kan dit onderzoek worden uitgevoerd. In het laatste geval worden 

acteurs ingezet die toetsen in hoeverre het barpersoneel zich aan de wet houdt. In Schagen hebben 

wij dit laatste onderzoek echter (nog) niet uit laten voeren. 

 

De kenmerken van het alcoholgebruik onder jongeren (frequentie, dronkenschap etc.) worden door 

middel van het EMOVO vastgesteld. De intoxicatiecijfers worden op basis van ziekenhuisgegevens 

verzameld en aan ons toegestuurd.  

 

Op basis van de gegevens uit bovenstaande onderzoeken hebben wij het soort overtreding van de 

Drank- en Horecawet vastgesteld per locatie en de momenten waarop de overtredingen plaatsvinden.  

 

 

Tabel 2: soort overtreding per locatie 

 

locatie Soort overtreding? Waar? Momenten? 

Supermarkten 
- Slechte naleving leeftijdsgrens  Diverse Alle dagen en bij 

evenementen 

Slijterijen - Slechte naleving leeftijdsgrens Diverse  Alle dagen 

Horeca/ 

Evenementen 

- Slechte naleving leeftijdsgrens 

- Doorschenken bij 

dronkenschap. 

Diverse Weekenden  

Cafetaria’s en 

snackbars 

- Slechte naleving leeftijdsgrens Diverse Weekenden 

Thuis/ouders 

- Ontbreken van duidelijke 

afspraken mbt alcohol en 

uitgaan.  

Nvt Geen afgebakend 

tijdstip. 

Sportkantines  
- Slechte naleving leeftijdsgrens  Diverse Toernooien en 

clubfeesten. 

Jongerencentrum 

(kern8)* 

 Markt 18 nvt 

Scholen* 

- Gebrek aan handhaving 

regels. 

ROC 

Clusius College 

Regius College 

Schoolfeesten en 

buitenschoolse 

activiteiten. 

Openbare ruimte* 

- Alcoholgebruik op straat door 

minderjarigen 

- Openbare dronkenschap en 

daaraan gerelateerde 

overlast.  

Diverse 

hangplekken 

 

Weekenden en 

evenementen 

 
* Op scholen en in de openbare ruimte wordt geen alcohol verstrekt. De kans bestaat echter wel dat er alcohol 

gedronken wordt op deze locaties. Daarom zijn in deze tabel de scholen en de openbare ruimte opgenomen.  

Voor wat betreft het jongerencentrum, daar wordt geen alcohol geschonken en niet gedronken. Echter is dit wel 

een locatie waar wij maatregelen op in kunnen zetten. Vandaar dat de locatie van jongerencentrum hier genoemd 

staat. 

 

 

 

en ge 

de gegevens uit eerder genoemde onderzoeken. In  
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3.2  Maatregelenmix 

 
De kern van de interventiestrategie is gebaseerd op de beleidspijlers handhaving en educatie. De 

regelgeving bepaalt welke maatregelen er genomen kunnen worden. De risicoanalyse in de volgende 

paragraaf bepaalt welke locaties de meeste aandacht krijgen. De risicoanalyse is dus niet bedoeld om 

te bepalen welke interventies er worden ingezet, maar waar interventies het beste kunnen worden 

ingezet.  

 

Tabel 3 schetst een overzicht van de maatregelen per beleidspijler die kunnen worden ingezet en ook 

zoveel mogelijk worden ingezet. Voor de volledige maatregelenmix van de beleidspijler handhaving 

verwijzen wij naar het handhavingsbeleid Drank- en Horecawet dat in het najaar van 2014 ter 

vaststelling voorgelegd wordt. Hierin staan de stappen die de burgemeester neemt per overtreding en 

de sancties die daarop volgen. 

 

Uitgangspunt is dat per locatie zoveel mogelijk combinaties worden gemaakt van elementen die de 

verschillende pijlers hebben en die elkaar versterken. In de volgende hoofdstukken worden per 

beleidspijler de verschillende maatregelen nader toegelicht.  

 
Tabel 3: Maatregelen per beleidspijler 

 

locaties Handhaving 

 

Regelgeving Educatie 

Supermarkten 

 

- Bestuurlijke boete 

- Three strikes out  

- Last onder dwangsom 

- Drank- en Horecawet  

- Gemeentewet 

- Alg. wet 

bestuursrecht 

 

- Nalevings-communicatie 

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Slijterijen - Bestuurlijke boete 

- Last onder dwangsom 

  

Horeca/ 

Evenementen 

- Bestuurlijke boete 

- Organisator komt niet meer 

in aanmerking voor 

ontheffing 

- Last onder dwangsom 

- Schorsen vergunning 

- Drank- en Horecawet  

- Gemeentewet 

- Alg. wet 

bestuursrecht 

- Nalevings-communicatie   

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Cafetaria’s en 

snackbars 

- Bestuurlijke boete 

- Three strikes out 

- Last onder dwangsom 

- Schorsen vergunning 

- Drank- en Horecawet  

- Gemeentewet 

- Alg. wet 

bestuursrecht 

- Nalevings-communicatie   

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Thuis/ouders   - Alcoholopvoeding 

- Uitgaansopvoeding 

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Sportkantines  - Bestuurlijke boete 

- Last onder dwangsom 

- Schorsen vergunning 

- Drank- en Horecawet  

- Gemeentewet 

- Alg. wet 

bestuursrecht 

- Drank- en 

Horecaverordening 

- Nalevings-communicatie 

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Jongerencentrum 

(kern8) 

  - Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Scholen   - Overleg scholen over      

alcoholvoorlichting aan 

ouders 

- Communicatie over DHW en 

alcoholregels 

Openbare ruimte - Proces verbaal door BOA 

- Strafrechtelijke handhaving 

door politie 

- Drank- en Horecawet 

- Wetboek van 

Strafrecht 

- Campagne 
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4.  Handhaving 
 

 
Zoals eerder aangegeven ligt de gemeentelijke prioriteit bij de problemen rondom alcoholverstrekking 

aan minderjarigen èn het voorkomen van dronkenschap onder jongvolwassenen.  Deze doelstellingen 

sluiten aan bij de volgende wettelijke bepalingen: 

 

Leeftijdsgrens 18 jaar 

- Artikel 20, lid 1 en 4 van de Drank- en Horecawet. Oftewel het bedrijfsmatig of anders dan om niet 

verstrekken van alcoholhoudende drank aan een persoon van wie niet is vastgesteld dat deze de 

leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het duidelijk zichtbaar aangeven van de leeftijdgrens.  

- Artikel 20, lid 4 van de Drank- en Horecawet. Het verplicht aanduiden van de leeftijdsgrens bij 

toegangsdeuren van horeca- of slijtlokaliteit. 

 

Dronkenschap 

- Artikel 20, lid 5 van de Drank- en Horecawet. Het verbod om personen in kennelijke staat van 

dronkenschap toe te laten in een horeca-/slijtlokaliteit of op het terras.  

- Artikel 252 Wetboek van Strafrecht. Verbod om dronken personen te schenken.  

- Artikel 453 Wetboek van Strafrecht. Verbod om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de 

openbare weg te begeven. 

 

Handhaving van de wetgeving rond alcohol is sinds 2013 een nieuwe taak voor de gemeente. De hier 

geschetste handhavingsactiviteiten zijn gebaseerd op ervaringen en inzichten van de NVWA. Deze 

instantie was voorheen belast met de controle op en handhaving van de DHW.  

 

Zij onderscheiden de volgende handhavingsactiviteiten: 

- Hotspots inventariseren 

- Interventiestrategie bepalen 

- Effectmeting en evaluatie 

 
4.1  Hotspots inventariseren 

 
Hotspots zijn locaties waar jongeren (tot 24 jaar) alcoholhoudende drank proberen te kopen. Dit zijn, 

met uitzondering van de openbare ruimte, jongerencentrum en scholen, dezelfde locaties die al eerder 

genoemd zijn. 

 

- supermarkten 

- slijterijen  

- horeca / evenementen                                      

- cafetaria’s/ snackbars  

- evenementen 

- sportkantines 

 

Per hotspot (locatie) hebben wij de kans op overtreding van de regels uit de Drank- en Horecawet in 

kaart gebracht. Dit hebben wij gedaan aan de hand van het nalevingsonderzoek van STAP2 uit 2013.  

Daarnaast is gebleken dat alcoholgebruik voornamelijk wordt gelinkt aan het uitgaan. Dit zijn met 

name de alcoholverstrekkers als horecalokaliteiten en op evenementen. Samen met het onderzoek 

van STAP hebben deze gegevens geleid tot de indeling van de alcoholverstrekkers in hoog, gemiddeld 

of laag risico.  

 

Het jongerencentrum, scholen en de openbare ruimte zijn niet meegenomen in het onderzoek van 

STAP. Dit omdat jongeren hier geen alcohol kunnen kopen. Overigens betekent dit niet dat in de 

openbare ruimte geen risico is op overtreding. Ook hier kunnen jongeren onder 18 jaar in het bezit zijn 

van alcohol. 

 

 

 

 

                                           
2 Rapport Regio Noord-Holland. Nalevingsonderzoek regio Noord-Holland Noord 2013, Utrecht, STAP Nederlands 

Instituut voor Alcohol 
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Figuur 2: Risico-piramide op basis van risicoanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Interventiestrategie 

 
In het beschrijven van de interventiestrategie beperken we ons tot de ‘leeftijdsgrens inspecties’. 

Openbare dronkenschap is strafbaar op grond van het Wetboek van Strafrecht. Dit ligt buiten ons 

bereik. Wel kan de gemeentelijke BOA een proces verbaal opmaken wanneer iemand jonger dan 18 

jaar op ‘een voor publiek toegankelijke plaats’ alcohol in zijn bezit heeft.  

 

Controles  

Kern van de controlestrategie vormen de observatie inspecties  die in burgerkleding uitgevoerd 

worden. Doel van deze controles is nagegaan of de regels uit de Drank- en Horecawet nageleefd 

worden. Er wordt dan met name gelet op het schenken aan minderjarigen en de 

leeftijdsgrensaanduiding bij toegangsdeuren. Ook wordt er gelet op het toelaten van personen die 

kennelijk dronken zijn. Overigens worden tijdens de controles ook andere aspecten uit de Drank- en 

Horecawet meegenomen die in dit PenH-plan niet als prioriteit zijn aangemerkt (bijv. niet aanwezig 

hebben van een leidinggevende, schenken zonder vergunning). Als aanvulling op de controles in 

burgerkleding kunnen we surveillance inspecties inplannen waarbij de toezichthouder opvallend 

zichtbaar aanwezig is zoals bijvoorbeeld bij evenementen waarbij alcohol geschonken wordt.  

 

Sinds april 2014 werken wij samen met gemeente Hollands Kroon in het kader van toezicht op naleving 

van de DHW. De toezichthouder wordt door Hollands Kroon ingehuurd voor 36 uur per week. De 

toezichthouder controleert 50/50 in Schagen en Hollands Kroon.  

 

Omdat wij een beperkte capaciteit hebben op het gebied van toezicht, richten wij ons hoofdzakelijk 

op controle van de alcoholverstrekkers waarbij een hoog risico bestaat op overtreding. Dit betekent 

echter niet dat wij de alcoholverstrekkers met een gemiddeld risico helemaal niet controleren. Met 

name bij evenementen waarvan wij weten dat jongeren voorafgaand aan het evenement alcohol bij 

supermarkten halen, nemen wij ook zo veel mogelijk de supermarkten mee in de controles.  De 

controles zullen voornamelijk op uitgaanstijden en -dagen plaatsvinden. Dit houdt in dat de controles 

voornamelijk in de weekenden plaatsvinden. Uiteraard is het daarbij niet uitgesloten dat er controles 

doordeweeks uitgevoerd worden. 

 

Nalevingscommunicatie      

Communicatie kan het effect van de handhaving versterken. Het kan bijdragen aan een verhoogde 

subjectieve pakkans en aan meer draagvlak voor de maatregelen. Het is van belang de 

communicatie naar de diverse doelgroepen in goed overleg met andere afdelingen en partijen vorm 

te geven. Aangezien communicatie in dit plan vooral een educatief (uitleggen regels) en persuasief 

(aanzetten tot betere naleving) doel heeft, wordt ze verder uitgewerkt in het hoofdstuk 6 dat gaat over 

educatieve activiteiten. 

 

Sanctiestrategie 

De afhandeling van de geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens en dronkenschap vindt plaats 

volgens het stappenplan zoals vermeld in het Handhavingsbeleid Drank- en Horecawet 2015-2018.  

 

Laag risico 

Gemiddeld risico 

Hoog risico 

 

 

Horeca /Evenementen 

Cafetaria’s/ Snackbars 

Openbare ruimte 

 

         

        Sportkantines 

        Supermarkten  

         Slijterijen   

                   

 

 

 

                    

   Jongerencentrum 

    Scholen 
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4.4  Effectmeting en evaluatie 
 

Het effect van de interventiestrategie wordt gemeten door middel van het nalevingsonderzoek van 

STAP en het EMOVO onderzoek van GGD Hollands Noorden. Het effect van de interventie op het 

doorschenken bij dronkenschap meten wij aan de hand van de gegevens die wij aangeleverd krijgen 

van ziekenhuizen uit de regio en van de politie.  
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5. Regelgevende activiteiten 
 

In de DHW krijgt de gemeente verschillende verordenende bevoegdheden. Regelgeving is geen 

verplicht onderdeel van het gemeentelijke PenH-plan. Toch is het een belangrijke factor van een 

integraal alcoholbeleid. Om die reden bevat dit hoofdstuk een overzicht van de maatregelen die wij 

als gemeente kunnen nemen.  

 

5.1  Beperking happy hours 

 
Onderzoek laat zien (Meier e.a., 2008) dat de prijs van alcohol een belangrijke voorspeller is voor 

gebruik. En dat met prijsinterventies gebruik beïnvloed kan worden. Het verhogen van de alcoholprijzen 

heeft zelfs het meeste impact op drinkers die heel veel drinken. Daarmee is deze maatregel effectief in 

het tegengaan van dronkenschap.  

 

De DHW maakt het niet mogelijk om happy hours geheel te verbieden, maar de meest excessieve 

acties (meer dan 40% korting) kunnen wel worden afgetopt in een verordening. Wij hebben deze 

maatregel ‘gereserveerd’ in de Drank- en horecaverordening voor paracommerciële horeca. Mogelijk 

dat de beperking van happy hours in de toekomst opgenomen wordt in de verordening.  

 

5.2 Voorwaarden stellen aan evenementen 

 
Het naleven van de leeftijdsgrens voor alcohol is moeilijk voor veel alcoholverstrekkers weten we uit 

onderzoek (Roodbeen e.a., 2014). Dit geldt ook voor het naleven van de bepalingen rondom 

dronkenschap en doortappen. Op evenementen is de naleving nog een fractie lastiger. Door de 

schaalgrootte, tijdelijke personeelskrachten en het gebrek aan een structurele controlesystematiek is de 

naleving vaak slecht.  

 

De DHW biedt ons de mogelijkheid om voorwaarden te stellen aan het verlenen van een ontheffing op 

grond van artikel 35. In de oude gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel werd een beleidsregel 

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gehanteerd. In deze beleidsregel waren beperkingen en 

voorwaarden opgenomen met betrekking tot de verlening van de ontheffing. Deze beperkingen en 

voorschriften hebben onder meer betrekking op sociaal-hygiënische aspecten (bijv. eisen aan 

leidinggeveneden), sociaal-economische aspecten en openbare orde (zoals begin- en eindtijden) en 

(brand) veiligheidsaspecten. Deze beleidsregels zijn op dit moment nog niet geharmoniseerd in de 

nieuwe gemeente. Wij streven er naar om voor 1 januari 2015 één beleid voor de gehele gemeente 

Schagen te hebben. 

 

5.3 Beperken beschikbaarheid alcohol 

 
Het vastleggen van de schenktijden in de paracommercie is een wettelijke verplichting. Met de 

wijziging van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 hebben gemeenten de verplichting gekregen 

om een verordening vast te stellen ter voorkoming van oneerlijke mededinging door paracommerciële 

rechtspersonen bij het verstrekken van alcoholhoudende drank.  

Dit is de Drank- en Horecaverordening Schagen waarin schenktijden zijn opgenomen voor 

paracommerciële instellingen. Paracommerciële instellingen mogen slechts tussen één uur voor 

aanvang en twee uur na beëindiging van de verenigingsactiviteiten alcohol schenken, met dien 

verstande dat het tijdstip waarop alcohol mag worden verstrekt niet vroeger is dan 12:00 uur en niet 

later dan 24:00 uur. 
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6.  Educatieve/communicatieve activiteiten 
 
 

Dit PenH-plan kent twee einddoelgroepen: jongeren onder de 18 jaar en 18-24 jarigen. In hoofdstuk 2 

werd al uitgelegd dat preventie activiteiten het beste gericht kunnen zijn op de omgeving van deze 

groepen. Voor een belangrijk deel gaat het daarbij om de sociale en professionele omgeving van 

jongeren. Daarom staan omgevingsgerichte educatieve activiteiten centraal in dit hoofdstuk. Daarbij 

onderscheiden we drie doelgroepen die invloed kunnen hebben op het alcoholgebruik van jongeren:  

 

1. Alcoholverstrekkers 

2. Onderwijs 

3. Ouders 

 

6.1  Alcoholverstrekkers 

 
Alcoholverstrekkers zijn inrichtingen waar alcohol wordt geschonken of verkocht. Verantwoordelijk 

hiervoor zijn horecaondernemers, barpersoneel en barvrijwilligers. Maar ook portiers, caissières, 

filiaalmanagers etc. Van deze professionals wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking 

van alcohol kennen en naleven, evenals het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het 

toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap in de onderneming, vereniging of het 

evenement.  

 

Training 

Belangrijk is vooral dat iemand die alcohol verstrekt zich bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en 

in staat is juist te handelen, ook wanneer er weerstand is bij de klant. Om personeel van 

alcoholverstrekkers hierin te bekwamen zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld zoals Barcode voor 

barpersoneel, de IVA (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) training voor barvrijwilligers en de 

Evenementen IVA.  

lichting  
Trainingen voor barpersoneel en barvrijwilligers worden vaak aangeboden door de lokale instelling voor 

verslavingszorg. Er is daarnaast een aantal online trainingen beschikbaar. Effectieve elementen zoals 

het trainen van vaardigheden middels rollenspelen ontbreken in online trainingen. Deze trainingen 

worden door experts vooral geschikt bevonden om personeel te trainen dat slechts zeer incidenteel 

wordt ingezet op momenten waar alcoholgebruik door jongeren vrijwel nooit aan de orde is. 

Wij kunnen alcoholverstrekkers op deze trainingen wijzen, wanneer wij signalen ontvangen dat door 

barpersoneel, barvrijwilligers of medewerkers van evenementen de regelgeving met betrekking tot de 

leeftijdsgrens slecht wordt nageleefd. 

 

Nalevingscommunicatie 

Naleving van de wet kan naast individuele training worden beïnvloed door nalevingscommunicatie. 

Doel van nalevingscommunicatie is om een gedragsverandering te veroorzaken bij de doelgroep en 

om de subjectieve pakkans te vergroten. De volgende elementen maken in ieder geval onderdeel uit 

van de nalevingscommunicatiestrategie: 

 

Educatieve communicatie 

Uitleg van de regels, de argumenten voor deze regels, uitleg over mogelijke hulpmiddelen om na te 

kunnen leven. Dit is nodig als onduidelijkheid over (het belang van) de regels naleving in de weg staat.  

 
Dreigende communicatie 

Communicatie over controles, sancties, uitbreiding toezichtcapaciteit, toezichthouders in uniform. Deze 

vorm beïnvloedt de subjectieve pakkansbeleving en kan effectief zijn als blijkt dat de regels bewust 

overtreden worden.  

 

Normatieve communicatie 

Bijvoorbeeld een interview met een ondernemer die de regels goed naleeft, een nieuwsbericht waarin 

het percentage nalevers wordt genoemd in plaats van het aantal overtreders. Oftewel: het 

communiceren van gewenste norm, ervan uitgaande dat de gemiddelde mens graag aan de 

algemeen geldende norm wil voldoen. 
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6.2  Onderwijs 

 
De school is een belangrijke pedagogische omgeving voor jongeren. Ook als het gaat om 

alcoholgebruik leren jongeren op school wat wel en niet verstandig is. Gedragsverandering creëren via 

voorlichtingsprogramma's blijkt lastig, zo niet onmogelijk (Babor, 2010). Toch is het relevant dat jongeren 

geïnformeerd raken over de risico's van alcoholgebruik. Niet zozeer om gedrag te beïnvloeden, maar 

om het gebruik te de-normaliseren en daarmee aan draagvlak te werken voor effectievere 

gedragsmaatregelen als handhaving en specifieke regelgeving. Met name de informatie over wat 

alcohol met de hersenontwikkeling doet is bruikbaar hierbij. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar 

ook voor hun ouders. Scholen worden daarom aangemoedigd om activiteiten voor ouders rond dit 

thema te organiseren. Het onderwijsprogramma rondom alcohol en drugs wordt regionaal 

aangeboden aan de scholen vanuit het programma In control of alcohol en drugs. Dit vloeit voort uit 

de Kadernotitie Jeugd, alcohol en drugs 2012-2015. 

Gezien de nieuwe leeftijdsgrens mogen vrijwel alle leerlingen in het voortgezet onderwijs nog geen 

alcohol in bezit hebben in openbare gelegenheden en daarmee is een alcoholvrij schoolbeleid de 

meest voor de hand liggende keuze. 

 

6.3  Ouders en de thuissituatie 

 
Alcoholopvoeding 

Ouders onderschatten systematisch hoeveel hun kinderen drinken. Ze denken bovendien veelal dat het 

gedrag van hun puber volledig wordt bepaald door peers (o.a. vrienden), terwijl zij wel degelijk ook zelf 

invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen (van der Vorst, 2006). De beschikbaarheid van 

alcohol in huis en het stellen van regels zijn geschikte instrumenten om alcoholgebruik tegen te gaan. 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen van ouders die geen duidelijke regels hebben afgesproken en geen 

leeftijdsgrens hebben gesteld voor het drinken van alcohol al op jongere leeftijd beginnen met drinken. 

Ze drinken bovendien vaker dan jongeren waarvan de ouders wel een leeftijdsgrens hebben gesteld. 

Naast het stellen van regels zijn andere beschermende factoren: een goede band tussen ouder en kind 

en een autoritatieve opvoedstijl. Een slechte ouder-kind relatie en psychische problematiek of 

middelengebruik van de ouders zijn risicofactoren. Adviezen met betrekking tot alcoholopvoeding 

worden in samenwerking met de scholen aan ouders aangeboden. Ook het Centrum voor Jeugd en 

Gezin kan hierin een rol spelen. 

 
Uitgaansopvoeding 

Ook door regels te stellen die niet expliciet gaan over alcoholgebruik, kunnen ouders invloed hebben 

op het alcoholgebruik van hun kind. Dan gaat het vooral over afspraken omtrent uitgaan, zoals 

staptijden, hoe vaak per week ze uit mogen.  

Uitgaansopvoeding is nodig zodat ouders zich meer bewust zijn van de rol die ze kunnen spelen om de 

schade van middelengebruik tijdens het uitgaan te voorkomen of te beperken. 

Via diverse relevante kanalen (GGD, verslavingszorginstelling, Centra voor Jeugd en Gezin, lokale 

media, ouderavonden op scholen en in sportverenigingen) worden ouders voorgelicht over een 

adequate opvoedstijl en worden zij gewezen op ondersteunende websites. 

 

6.4  Publiekscommunicatie 

 
Goed alcoholbeleid is niet vanzelfsprekend populair onder burgers en ondernemers. Maar aan 

draagvlak voor beleid kan wel gewerkt worden. Zeker in het geval van nieuwe regels zoals de 18-

jaargrens voor alcoholverkoop wordt ingezet op draagvlakverhogende maatregelen. Het is bekend 

dat de kennis rondom alcohol en de gevolgen van alcoholmisbruik kan bijdragen aan meer draagvlak 

voor alcoholbeleid. Dit thema leent zich daarom goed voor een lokale campagne die als doel heeft 

om aan draagvlak te werken voor de handhavende en regelgevende activiteiten die de gemeente 

op dit vlak uitvoert. Zowel voor ondernemers/verenigingen als ouders en hun kinderen is het van belang 

tekst en uitleg te krijgen bij de normen die er in de samenleving zijn voor het gebruik en de verkoop van 

alcohol. Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij landelijke campagnes als de NIX18 campagne.  

In de Kadernotitie Jeugd, alcohol en drugs 2012-2015 zijn activiteiten opgenomen die vooral gericht zijn 

op de bewustwording van de jongeren en hun ouders.  

Daarnaast is onderdeel van het uitvoeringsplan gezondheid dat we onderdelen uit de JOGG-aanpak 

(jongeren op gezond gewicht) als sociale marketing en publiek- private samenwerking ook gaan 

toepassen op de andere speerpunten van het gezondheidsbeleid, waaronder genotmiddelengebruik 

(zoals alcohol). Dit moet echter nog verder worden uitgewerkt. Dit gebeurt als we ervaring hebben 

opgedaan bij het speerpunt gezond gewicht. 
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Ting 

 

 

6.5 Effectmeting en evaluatie 
 

Het effect van de educatieve maatregelen uit dit plan wordt primair gemeten met de 

gezondheidsmonitor EMOVO van de GGD en het nalevingsonderzoek van STAP. Meer over 

(effect)evaluatie in paragraaf 3.1.  
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7.  Uitvoering 
 

Uitgangspunt van dit plan is het beïnvloeden van de omgeving van de jonge drinker opdat deze 

‘verleid’ wordt meer gezonde en veilige keuzes te maken met betrekking tot alcohol. In de 

interventiestrategie (paragraaf 3.2) is vastgesteld welke maatregelen kunnen worden ingezet om 

jongeren te beïnvloeden richting een verantwoorde leefstijl.  

 

Zoals in hoofdstuk 2 is geschetst, werkt alcoholbeleid het beste als op meerdere beleidspijlers 

tegelijkertijd wordt ingezet. Dat impliceert ook dat er in de uitvoering meerdere partners en stakeholders 

betrokken zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste samenwerkingspartners. 

 

7.1  Samenwerking met externe partners 
 

Op een integraal dossier als preventie en handhaving is samenwerking essentieel voor een goede 

uitvoering. Wij als gemeente koppelen daarbij informatie uit de verschillende beleidsterreinen terug aan 

onze externe partners en andersom. De volgende externe partners zijn daarbij concreet in beeld: 

 

Centrum voor jeugd en gezin  

- Is bevoegd om probleemgevallen op te schalen zodat passende hulpverlening ingezet kan 

worden; 

- Informeert gemeente over signalen vanuit haar werkveld. 

 

Politie   

- veiligheid tijdens inspecties; 

- controleert leeftijd en naleving wetgeving Strafrecht; 

- informeert de externe partners over signalen vanuit haar werkveld. 

 

Basisscholen 

- informeert externe partners over signalen vanuit haar werkveld; 

- informeert ouders over drugs en alcohol; 

- zet alcohol- en drugspreventie op de jaarplanning. 

 

Voortgezet onderwijs 

- informeert externe partners over signalen vanuit haar werkveld; 

- informeert ouders over drugs en alcohol; 

- zet alcohol- en drugspreventie op de jaarplanning. 

 

Kern8 (Jeugd- en jongerenwerk) 

- informeert de externe partners over signalen vanuit haar werkveld; 

- zet alcohol- en drugspreventie op de jaarplanning. 

 

Brijder (verslavingszorg) 

- informeert de externe partners over signalen vanuit haar werkveld; 

- zet alcohol- en drugspreventie op de jaarplanning. 

 

Ondernemers  

- nalevingsommunicatie, meedenken over systeemontwikkeling. 

- informeert de externe partners over signalen vanuit haar werkveld; 

 

Verenigingen   

- training personeel/vrijwilligers.  

- informeert de externe partners over signalen vanuit haar werkveld. 

 

Gezondheids-Partners als de GGD en de Instelling voor verslavingszorg  

- uitvoering en ontwikkeling van educatieve interventies.  
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7.2  Coördinatie vanuit diverse beleidsterreinen 
 

De coördinatie en uitvoering van het PenH-plan ligt bij een samengesteld team van de beleidsterreinen 

OOV, Samenleving en Toezicht en Handhaving. Uiteraard betrekken we ook andere beleidsterreinen bij 

dit plan indien dit voor de uitvoering nodig is.  

Het team komt in ieder geval één keer per jaar bij elkaar om eventuele knel- en verbeterpunten van 

het plan te bespreken, als ook de risicoanalyse. Maar wanneer blijkt dat er eerder overleg noodzakelijk 

is, zal dit plaatsvinden naast het jaarlijks overleg.   
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