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Samenvatting

Op grond van de Drank- en horecawet (DHW) is de gemeente verplicht om, ter voorkoming van 

oneerlijke concurrentie, in een gemeentelijke verordening regels te stellen voor de 

paracommerciële horeca ten aanzien van de volgende drie onderwerpen: 

 

1. de tijden waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt (schenktijden); 

2. bijeenkomsten van persoonlijke aard (bijvoorbeeld bruiloften en verjaardagen) en 

3. bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van 

de betreffende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn. 

 

Met paracommerciële horeca wordt gedoeld op de verkoop van alcoholhoudende drank door 

paracommerciële rechtspersonen. In de praktijk gaat het hier meestal om stichtingen en 

verenigingen. Bekende voorbeelden van “paracommerciële horeca” (verder ook afgekort tot 

“de paracommercie”) zijn de door stichtingen geëxploiteerde horecavoorzieningen in culturele 

accommodaties, dorps- en buurthuizen en de kantines van (sport)verenigingen. 

 

Naast de verplicht op te nemen bepalingen zijn er ook bepalingen met een facultatief karakter. 

Die laatste categorie bepalingen is gebaseerd op de artikelen 25 a tot en met 25d van de DHW 

en heeft niet te maken met de concurrentieverhoudingen tussen de commerciële en de 

paracommerciële horeca maar met de effecten van alcoholgebruik op openbare orde en 

veiligheid en gezondheid. Het voorstel heeft in die zin ook een relatie met het 

alcoholmatigingsproject “In Control of Alcohol” (het streven om het alcoholgebruik onder met 

name de jeugd terug te dringen). 

 

Het ontwerp van de verordening heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens die 

termijn zijn diverse zienswijzen ingediend. De zienswijzen waren voor ons aanleiding om het 

ontwerp van de verordening op de volgende punten inhoudelijk aan te passen:  

 Artikel 2 (schenktijden paracommercie): “één uur na beëindiging” is gewijzigd in “twee 

uur na beëindiging”; 

 Artikel 3 (bijeenkomsten bij de paracommercie): het artikel is geheel gewijzigd en 

voorzien van een meer uitgebreide toelichting; 

 Artikel 6 (beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven) en  

 Artikel 7 (koppeling toegang aan leeftijden): deze twee artikelen zijn vervallen (gewijzigd 

in “gereserveerd”); 
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 Artikel 8 (prijsacties horeca): er is, naar aanleiding van de zienswijze van Koninklijke 

Horeca Nederland, alsnog een verbod opgenomen op “happy hours” en vergelijkbare 

prijsacties in de horeca. 

 

Voorgesteld besluit

De Drank- en Horecaverordening Schagen 2014 vast te stellen.  

 

Financiële gevolgen

Aan het vaststellen van de verordening op zich zijn geen financiële gevolgen verbonden. Wel 

kan de gemeente te maken krijgen met financiële gevolgen ten aanzien van de taak “toezicht 

en handhaving”. Het in een verordening opnemen van ge- en verboden betekent immers direct 

of indirect dat de gemeente gehouden is aan het inzetten van capaciteit voor toezicht en 

handhaving van die bepalingen. De financiële gevolgen van het onderwerp “toezicht en 

handhaving Drank- en Horecawet” worden nader uitgewerkt door ons college. 

Een andere wijze waarop de gemeente te maken zou kunnen krijgen met financiële gevolgen is 

dat het opnemen van beperkende bepalingen nadelige invloed kan hebben op de financiële 

positie van horeca-ondernemers. Als het daarbij gaat om paracommerciële rechtspersonen 

(verenigingen en stichtingen) dan kan dat leiden tot een groter beroep op de gemeente om via 

de weg van subsidieverlening compenserende maatregelen te treffen. Dat financiële aspect is 

echter van indirecte aard en valt buiten het bestek van dit voorstel.  

 

Advies raadscommissie

Dit stuk is behandeld in de vergadering van de Commissie Bestuur van 12 maart 2014. De 

Commissie adviseert u om dit voorstel te agenderen als een hamerstuk in de raad van 25 maart 

2014. 
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1 Aanleiding

Op grond van de Drank- en horecawet (DHW) is de gemeente verplicht om, ter voorkoming van 

oneerlijke concurrentie door paracommerciële horeca, in een gemeentelijke verordening regels 

te stellen voor de paracommerciële horeca ten aanzien van de volgende drie onderwerpen: 

 

1. de tijden waarop alcoholhoudende drank mag worden verstrekt (schenktijden); 

2. bijeenkomsten van persoonlijke aard (bijvoorbeeld bruiloften en verjaardagen) en 

3. bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten 

van de betreffende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn. 

 

Met paracommerciële horeca wordt gedoeld op de verkoop van alcoholhoudende drank door 

paracommerciële rechtspersonen. In de praktijk gaat het hier meestal om stichtingen en 

verenigingen. Bekende voorbeelden van “paracommerciële horeca” zijn de door stichtingen 

geëxploiteerde horecavoorzieningen in culturele accommodaties, dorps- en buurthuizen en de 

kantines van (sport)verenigingen. 

 

Naast de verplicht op te nemen bepalingen zijn er ook bepalingen met een facultatief karakter. 

Die laatste categorie bepalingen is gebaseerd op de artikelen 25 a tot en met 25d van de DHW 

en heeft niet te maken met de concurrentieverhoudingen tussen de commerciële en de 

paracommerciële horeca maar met de effecten van alcoholgebruik op openbare orde en 

veiligheid en gezondheid. In de tekst van de verordening is het verschil tussen de wettelijk 

verplichte en de niet-verplichte bepalingen tot uiting gebracht door de artikelen met niet-

verplichte bepalingen cursief weer te geven. 

 

Bij het vaststellen van de verordening moet niet alleen rekening worden gehouden met de tekst 

van de DHW maar ook met verschillende andere aspecten. Kort gezegd zijn dat: 

 

1. de reeds bestaande lokale regelgeving; 

2. regionale initiatieven in het kader van het (jeugd)alcoholmatigingsbeleid; 

3. lokale omstandigheden die om “maatwerk” vragen. 

 

De reeds bestaande lokale regelgeving bestaat uit de op 26 januari 2010 door de voormalige 

gemeente Schagen vastgestelde “Drank- en horecaverordening Schagen 2009” en uit de 

sluitingstijdenregeling die is vastgelegd in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 

Schagen (APV).  

 

De regionale initiatieven zijn neergelegd in het regionale alcoholmatigingsbeleid “In Control of 

Alcohol”. Als lokale uitwerking daarvan heeft de Raad op 3 januari 2013 de “Kadernotitie 

aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015” vastgesteld. 

 

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De doelstelling is om een verordening te laten vaststellen waarbij een balans wordt gevonden 

tussen: 

• de wettelijke verplichting om beperkingen op te leggen aan paracommerciële 

horecainrichtingen; 

• de wens om in de vorm van (handhaafbare!) regelgeving een bijdrage te leveren aan 

het (regionaal) alcoholmatigingsproject “In Control of Alcohol” en de “Kadernotitie 

aanpak jeugd, alcohol en drugs 2012-2015”; 

• de belangen van de paracommerciële horeca in de gemeente Schagen; 

• de belangen van de reguliere (commerciële) horeca in de gemeente Schagen.  
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De (beoogde) maatschappelijke effecten zijn: 

 

1. Een afname van de mate van oneerlijke mededinging door de paracommerciële horeca 

ten opzichte van de reguliere (commerciële) horeca; 

2. Het behoud van voldoende exploitatiemogelijkheden voor de paracommerciële horeca; 

3. Een afname van overmatig alcoholgebruik, met name onder jeugdigen. 

 

Het voortzetten van het alcoholmatigingsproject strookt ook met hetgeen is opgenomen in de 

Meerjarenvisie 2014-2018 (Sociaal Domein, resultaat 2.3). 

 

Gelet op de doelstellingen van de verordening is het onvermijdelijk dat de daar in opgenomen 

bepalingen in meer of mindere mate van invloed zijn op de wijze waarop zowel 

paracommerciële als reguliere horecaondernemers hun bedrijfsvoering kunnen inrichten. Om 

zowel die ondernemers als hun doelgroepen gelegenheid te bieden om zich te kunnen 

voorbereiden is voor onderdelen van artikel 4 van de verordening een overgangstermijn van 

twee jaar opgenomen. Het betreft de regeling ten aanzien van de schenktijden en het verbod 

op het schenken van sterke drank voor reguliere horeca in gebouwen met instellingen voor 

jeugd en/of onderwijs aan 18-minners. 

  

3 Argumenten

Het concept voor de Drank- en Horecaverordening Schagen 2014  is gebaseerd op enerzijds de 

reeds bestaande Drank- en horecaverordening Schagen 2009 en anderzijds op een regionaal 

model (het “Modelbeleid NHN, versie 23 mei 2013”) dat is opgesteld onder aansturing van de 

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). Beide documenten zijn ter informatie als bijlage 

bij dit voorstel gevoegd.  

 

De VRNHN pleit voor integrale overname van het regionale model maar heeft daarbij wel 

aangegeven dat gemeenten op zich de mogelijkheid hebben om van dat model af te wijken 

indien de lokale omstandigheden daar aanleiding toe geven (lokaal maatwerk). Een reden voor 

lokaal maatwerk kan bijvoorbeeld zijn dat in de gemeente of in delen daarvan onvoldoende 

reguliere horeca aanwezig is om te voorzien in de behoefte aan accommodatie voor feesten en 

partijen binnen de eigen woon- en leefomgeving. 

 

Bij het opleggen van beperkingen aan de paracommerciële horeca moet ook rekening worden 

gehouden met de specifieke functie van verenigingen en stichtingen in onze samenleving. 

Bij het verenigingsleven is het faciliteren van de sociale interactie tussen de leden of de 

bezoekers vaak een onmisbaar aspect van de wijze waarop de doelstelling van de vereniging 

wordt gerealiseerd. Om die sociale interactie te kunnen faciliteren is een eigen accommodatie 

met horecafaciliteiten veelal onontbeerlijk en eigenlijk onafhankelijk van de vraag of er ook 

reguliere horeca in de omgeving is gevestigd. De reguliere horeca verwijst nogal eens naar het in 

haar ogen te lage tarief voor de consumpties bij sportverenigingen en dergelijke. Daarbij mag 

echter niet worden voorbijgegaan aan het gegeven dat leden van verenigingen in het 

algemeen ook via hun contributie of door verplichte werkdiensten direct of indirect moeten 

bijdragen aan de inkomsten van de vereniging. Die bijdrage in de vorm van contributie of 

werkdienst wordt immers niet verlangd bij klanten van de reguliere horeca. 

 

Ook bij wijk-, buurt- en dorpshuizen is de sociale interactie tussen de bezoekers een belangrijk 

onderdeel van de activiteiten. Vooral in de kleinere kernen biedt de reguliere horeca in de eigen 

woon- en leefomgeving niet altijd een reëel alternatief. 

 

Bij het opstellen van de concept-verordening is ook rekening gehouden met het spanningsveld 

tussen enerzijds de wenselijkheid van regels en anderzijds de mate waarin die regels kunnen 

worden gecontroleerd en -waar nodig- gehandhaafd. Op basis daarvan is het regionale model 

op onderdelen aangepast en intern besproken met onder meer de afdeling Samenleving en het 

taakveld Toezicht en Handhaving. Bij de verordening is een uitgebreide artikelsgewijze toelichting 

gevoegd.  
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In het kader van de openbare voorbereidingsprocedure is een overzicht opgesteld van de naar 

aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerp van de verordening ontvangen zienswijzen 

en de reacties op die zienswijzen (bijlage 4 bij dit voorstel). Ook is een document opgesteld voor 

wie met een minimum aan leeswerk wil weten wat de strekking is van de voorgestelde artikelen 

(bijlage 5). 

 

4 Financiën

Aan het vaststellen van de verordening op zich zijn geen financiële gevolgen verbonden. Wel 

kan de gemeente te maken krijgen met financiële gevolgen ten aanzien van de taak “toezicht 

en handhaving”. Het in een verordening opnemen van ge- en verboden betekent immers direct 

of indirect dat de gemeente gehouden is aan het inzetten van capaciteit voor toezicht en 

handhaving van die bepalingen. Een andere wijze waarop de gemeente te maken zou kunnen 

krijgen met financiële gevolgen is dat het opnemen van beperkende bepalingen nadelige 

invloed kan hebben op de financiële positie van horeca-ondernemers. Als het daarbij gaat om 

paracommerciële rechtspersonen (verenigingen en stichtingen) dan kan dat leiden tot een 

groter beroep op de gemeente om via de weg van subsidieverlening compenserende 

maatregelen te treffen. Dat financiële aspect is echter van indirecte aard en valt buiten het 

bestek van dit voorstel. 

 

5 Risico's

De doelstelling is om een verordening te laten vaststellen waarbij een balans wordt gevonden 

tussen: 

1. de wettelijke verplichting om beperkingen op te leggen aan paracommerciële 

horecainrichtingen; 

2. de wens om in de vorm van (handhaafbare!) regelgeving een bijdrage te leveren aan 

het (regionaal) alcoholmatigingsproject “In Control of Alcohol” 

3. de belangen van de paracommerciële horeca in de gemeente Schagen; 

4. de belangen van de reguliere (commerciële) horeca in de gemeente Schagen. 

 

Gelet op de vaak tegenstrijdige belangen -en ook omdat het gebruik van alcohol in onze regio 

ingeburgerd is bij tal van maatschappelijke activiteiten- zal het naar verwachting niet mogelijk 

zijn om te komen tot een verordening waarin aan alle af te wegen belangen volledig kan 

worden tegemoetgekomen. In die zin moet rekening worden gehouden met kritische reacties 

van inwoners of partijen die het op onderdelen niet eens zijn met de voorgestelde regeling. 

 

Voor de beoogde cultuuromslag is de inzet nodig van meerdere disciplines. Het vaststellen van 

de horecaverordening is slechts één van de te nemen maatregelen. Naast regelgeving en 

handhaving moet ook worden ingezet op communicatie, bewustwording en educatie van 

iedereen die betrokken is bij het onderwerp “alcoholgebruik”. Een complicerende factor is de 

financiële crisis. Die crisis heeft namelijk gevolgen voor de financiële positie van de partijen die 

alcoholhoudende drank verkopen en daarmee op de mate waarin van gemeentewege 

opgelegde beperkingen voor die partijen uit bedrijfseconomisch opzicht aanvaardbaar zijn. 

 

De crisis heeft ook gevolgen voor de positie van de gemeente zelf waar het gaat om het 

uitvoeren van het verlengstuk van regelgeving: toezicht en handhaving. Het initiatief om toezicht 

en handhaving van de Drank- en Horecawet als taak neer te leggen bij de gemeente dateert 

van 2007 maar de uiteindelijke inwerkingtreding van de daar voor benodigde wetswijziging 

kreeg pas op 1 januari 2013 haar beslag. In 2007 was sprake van een verhoging van de bijdrage 

van het Rijk in het gemeentefonds om de uitvoering van een aantal nieuwe wetten en 

taakintensiveringen mogelijk te maken. De politiek-bestuurlijke besluitvorming heeft er destijds 

niet toe geleid dat daarbij een bedrag voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet is 

gelabeld voor de toekomst (waaronder de overgang van het toezicht).  

 

Dat na 2007 de situatie op financieel-economisch gebied drastisch is gewijzigd behoeft weinig 

betoog. Inmiddels hebben de gemeenten te maken gekregen met de noodzaak tot bezuinigen 
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en dat heeft ook zijn weerslag op het beschikbare budget voor toezicht en handhaving. Met dat 

laatste element is in de Drank- en Horecawet geen rekening gehouden maar het is wel een 

factor waar de gemeente mee te maken krijgt. 
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