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Algemene Plaatselijke Verordening  
 
AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN 
 
Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen 
 
In deze afdeling wordt verstaan onder: 
1. Horecabedrijf:  

a. de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden 
geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of 
verstrekt. Onder een horecabedrijf worden in ieder geval verstaan: een hotel, 
restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis. 
Onder horecabedrijf wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en 
andere aanhorigheden; 

b. afhaal- en bezorgcentrum: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waar 
anders dan om niet uitsluitend voor gebruik elders dan ter plaatse in hoofdzaak ter 
plekke bereide en voor directe consumptie geschikte eetwaren en (zwak 
alcoholische) dranken plegen te worden verstrekt; 

c. de niet voor het publiek toegankelijke lokaliteiten die voor het publiek op de weg 
bereikbaar zijn, uitgezonderd standplaatsen als bedoeld in artikel 5:18, voor zover 
daar gelegenheid wordt gegeven anders dan om niet voor directe consumptie 
geschikte eetwaren en/ of alcoholvrije dranken te verkrijgen, af te halen of te 
verbruiken.  

2. Commercieel horecabedrijf:  een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de 
Drank- en Horecawet waarin rechtmatig het horecabedrijf als bedoeld in dat artikellid wordt 
uitgeoefend, of een inrichting als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Drank- en 
Horecaverordening waarin rechtmatig alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse wordt 
verstrekt, waar de hoofdactiviteit bestaat uit de verstrekking van dranken, maaltijden en/of 
kleine etenswaren voor verbruik ter plaatse of het geven van gelegenheid tot dansen, of een 
horecabedrijf als bedoeld het eerste lid 1 onder b en c.      
3. Uitgaansgebied Centrum :  

a. het gebied dat wordt gevormd door: 
- de Oude Markt; 
- de oostzijde van de Langestraat tussen de Oude Markt en de Hofstraat; 
- de noordzijde van het westelijke deel van de Hofstraat vanaf de Langestraat tot en 

met nr. 3 en het perceel Klokkenplas 1 en de achterzijde van het perceel Oude Markt 
26; 
- de Menistenstraat; 
- de Stadsgravenstraat, vanaf de Markstraat tot en met nr. 42 aan de zuidzijde en tot 

en met nr. 75 aan de noordzijde; 
- de Markstraat vanaf de Stadsgravenstraat tot de Oude Markt; 
- de Noorderhagen, vanaf kruispunt de Graaf tot de Knibbelbrugsteeg  
- de Bolwerkstraat; 
- de Knibbelbrugsteeg vanaf de Stadsgravenstraat tot en met nr. 3; 

b. omgeving Wilminkplein en Harry Banninkstraat zoals aangegeven op de kaart (zie 
bijlage Uitgaansgebied Centrum) 

4. Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf 
waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen 
worden geschonken en genuttigd en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden 
verstrekt en genuttigd. 
 
Artikel 2:28 Terrassen niet relevant in dit kader 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Het is  verboden  een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben en aldaar 

bezoekers toe te laten of te laten verblijven tussen 00.00 uur en 07.00 uur. 
2. sub a. Het verbod in het eerste lid geldt niet tussen 00.00 en 04.30 op werkdagen en op 

zaterdag voor commerciële horecabedrijven en horecabedrijven die worden 
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geëxploiteerd door studentenorganisaties die zijn gelegen in het uitgaansgebied 
Centrum.  
sub b. Voor de zondag geldt het verbod in het eerste lid eveneens niet tussen 00.00 en 
05.30 uur voor een bar, café,  discotheek en horecabedrijven die geëxploiteerd worden 
door studentenorganisaties, die zijn gelegen in het uitgaansgebied Centrum. 
sub c. Voor de zondag geldt het verbod in het eerste lid niet tussen 00.00 en 05.00 uur 
voor andere dan de onder 2 sub b bedoelde commerciële horecabedrijven die zijn 
gelegen in het uitgaansgebied Centrum.   

3. Het verbod in het eerste lid geldt tussen 00.00 uur en 02.00 uur eveneens niet voor 
commerciële horecabedrijven gelegen buiten het uitgaansgebied Centrum. 

4. Het verbod in het eerste lid geldt voorts niet voor niet-commerciële horecabedrijven voor 
een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard, voor de periode gelegen tussen 
00.00 en 02.00 uur, mits de burgemeester ontheffing  van het bepaalde in lid 1 heeft 
verleend . 

5. In bijzondere gevallen kan de burgemeester een horecabedrijf ontheffing verlenen van 
een ruimere strekking dan aangegeven in de leden 2 tot en met 4. Van deze 
bevoegdheid kan de burgemeester geen mandaat verlenen.  

6. De Burgemeester kan voor een bij een horecabedrijf behorend terras een ander 
sluitingsuur of andere sluitingsuren vaststellen dan bepaald in het eerste tot en met het 
vijfde lid.  

7. Het verbod in het eerste en tweede lid sub a tot en met c geldt in het uitgaansgebied 
Centrum niet op 1 januari en op 27 april. 

8. Het in het eerste tot en met het zevende lid  bepaalde geldt niet voor zover op de Wet 
milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn. 

9. Een horecabedrijf dat is gelegen buiten het uitgaansgebied Centrum, dat voor het jaar 
2015 een ontheffing heeft verkregen als bedoeld in lid 5, kan bij ongewijzigde exploitatie 
van  die ontheffing gebruik blijven maken. 

 
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijden: algehele sluiting 
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of 

gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer 
horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2.29 geldende sluitingstijden 
vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. Van bijzondere omstandigheden is in ieder geval 
sprake wanneer er sprake is van een met een wettelijk voorschrift strijdige situatie. 

2. Indien tegen de ondernemer van een commercieel horecabedrijf voor de tweede maal 
binnen een periode van één jaar proces-verbaal is opgemaakt wegens handelen in 
afwijking van het bepaalde in artikel 2:29, dan kan de burgemeester bepalen  dat het 
betreffende horecabedrijf gedurende een bepaalde periode gesloten dient te zijn tussen 
00.00 en 07.00 uur.  
Wanneer het een niet-commercieel horecabedrijf betreft  kan de burgemeester bepalen 
dat  het betreffende niet-commerciële horecabedrijf  gedurende een  bepaalde periode 
tussen 22.00 en 07.00 uur gesloten dient te zijn. 

3. Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp 
wordt voorzien door artikel 13b van de Opiumwet. 

 
Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf (ongewijzigd) 
Het is bezoekers verboden zich in een horecabedrijf te bevinden gedurende de tijd dat het 
bedrijf krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit 
gesloten dient te zijn. 
 
Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven (ongewijzigd) 
1. In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van 

de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht. 

2. De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem 
handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig andere 
wijze overdraagt. 

 
Artikel 2.33 Ordeverstoring (ongewijzigd) 
Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren. 
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