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1. Inleiding 
 
Het horecaconvenant is een stelsel van afspraken tussen de horecabedrijven, de gemeente en de 
politie. De positieve resultaten daarvan dragen bij aan een gezelliger, veiliger en aantrekkelijker 
uitgaansklimaat in de gemeente Weststellingwerf. Sinds 1 april 1999 werken de horecabedrijven en de 
gemeente Weststellingwerf met een horecaconvenant. In 2002 en 2009 is het convenant aangepast 
en na verschillende evaluaties verlengt tot en met 2013. Met dit convenant zijn positieve ervaringen 
opgedaan dankzij de medewerking van de horecabedrijven. Mede omwille van wijzigingen in de 
Drank- en Horecawet is actualisering echter vereist. Zo is sinds 1 januari 2013 de gemeente 
verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet (DHW) met de burgemeester als 
bevoegd orgaan. Dit betekent dat de gemeente de toezichttaken van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit heeft overgenomen. Per 1 januari 2014 is tevens de leeftijdsgrens voor het drinken 
van alcohol verhoogd van 16 naar 18 jaar, zodat nu voor alle alcoholhoudende drank de leeftijdsgrens 
van 18 jaar geldt. Naast wijzigingen in de DHW is actualisering ook nodig door de wijzigingen van de 
deelnemers en omwille van verbeterde leesbaarheid en handzaamheid. 
 

1.1 Doel convenant 

Het doel van het horecaconvenant is het gezamenlijk werken aan een gezelliger, veiliger en 
aantrekkelijker uitgaansklimaat in de gemeente Weststellingwerf. De gemeente, de politie en de 
horecaondernemers erkennen hierin een gedeelde verantwoordelijkheid en zijn bereid zich in te zetten 
voor dit doel. Daarnaast willen de convenantpartners de komende convenant periode inzetten op 
betere onderlinge communicatie.  
 

1.2 Horecaoverleg 

Een belangrijk onderdeel van deze samenwerking is onderlinge communicatie. Na de ondertekening 
van het horecaconvenant zal daarom een horecaoverleg worden ingesteld als zijnde de overlegvorm 
voor de horeca en het horecabeleid. Deze werkgroep vergadert naar gelang behoefte jaarlijks, met 
een minimum van één maal per twee jaar en bestaat minimaal uit drie vertegenwoordigers van de 
horeca, een vertegenwoordiger van Koninklijke Horecabond Nederland, een vertegenwoordiger van 
de politie Basisteam Zuidoost Fryslân en een vertegenwoordiger van de gemeente Weststellingwerf. 
De gemeente zorgt voor de organisatie van het horecaoverleg. De partijen spreken hiervoor het 
volgende af: 

• De gemeente beschikt over een centraal aanspreekbare functionaris voor de 
convenantpartners.  

• De politie draagt zorg voor de afvaardiging in het horecaoverleg. Dit is bij voorkeur de 
betrokken gebied gebonden politiefunctionaris, die tevens als centraal aanspreekpunt fungeert 
voor de convenantpartners.  

• De horeca stelt zich positief en open op in de afweging van de belangen van de verschillende 
gebruikers van het uitgaansgebied. De horeca neemt deel aan het horecaoverleg middels 
vertegenwoordigers met voldoende draagvlak en met het nodige mandaat. 

 

1.3 Sluitingstijden 

Vanaf april 1999 geldt in de gemeente Weststellingwerf een algemeen sluitingsuur van 02.00 uur ‘s 
nachts dat onder andere van toepassing is voor alle zogenaamde natte horecabedrijven. Dit zijn de 
horecabedrijven waar alcoholhoudende drank mag worden verstrekt. De natte horecabedrijven 
kunnen ontheffing krijgen van dit algemeen sluitingsuur, onder voorwaarde dat zij het 
horecaconvenant zullen naleven en de afspraken daarin serieus nemen (zie bijlage). Bedrijven die 
ontheffing hebben gekregen hoeven zich dus niet aan het algemeen sluitingsuur van 02.00 uur ‘s 
nachts te houden. Tussen 02.00 uur en 03.00 uur ‘s nachts mogen deze bedrijven nog publiek in hun 
zaak toelaten. Voor nieuwe bezoekers zullen zij vanaf 03.00 uur ‘s nachts gesloten zijn. Reeds 
aanwezige bezoekers die ná 03.00 uur ‘s nachts vertrekken mogen dezelfde nacht niet opnieuw 
worden toegelaten. Dus wie na sluitingstijd de deur uit gaat om te roken mag het café niet meer in.  
 

1.4 De convenantpartners 

Dit convenant bevat voorstellen die tot stand zijn gekomen in een gezamenlijk overleg tussen 
horecaondernemers in de gemeente Weststellingwerf, de politie en de gemeente. Alle deelnemers 



 

Convenant Samen uit, veilig thuis in Weststellingwerf 2014-2017 

 
4

onderkennen hun verantwoordelijkheid tot het leveren van een maximale inspanning om het veilig 
uitgaan in Weststellingwerf te bevorderen. Overwegende: 

• dat alle partijen het belang onderkennen van gezellig, veilig en aantrekkelijk uitgaan in de 
gemeente Weststellingwerf; 

• dat de uitvoering van de sociale functie van een diversiteit aan horecabedrijven van belang is 
voor een vitale plattelandsgemeente; 

• geweld en overlast in uitgaansgebieden deze belangen bedreigt en daarom voorkomen dient 
te worden; 

• dat alle partijen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een maximale inspanning willen 
leveren om verstoring van de openbare orde tijdens openingstijden in en rond de horeca-
inrichtingen, de verschillende vormen van overlast en vormen van discriminatie te voorkomen; 

• dat het goed is de inspanningen en maatregelen die een ieder verricht duidelijk te beschrijven, 
zodat de betrokken partners elkaar op die afspraken kunnen aanspreken; 

• dat alle partijen het belang onderkennen van een goede onderlinge communicatie; 

• de deelnemers over het nakomen van deze afspraken overleg zullen voeren om te evalueren 
welke resultaten zijn geboekt met het bereiken van deze gemeenschappelijke doelstelling. 

 
 
De horecaondernemers, in deze vertegenwoordigd door de voorzitter van Koninklijke Horeca 
Nederland afdeling De Stellingwerven. 
 
het Basisteam Zuidoost Fryslân, hierna te noemen ‘de politie’ in deze vertegenwoordigd door de 
teamchef. 
 
De gemeente Weststellingwerf, hierna te noemen ‘de gemeente’, in deze vertegenwoordigd door de 
burgemeester. 
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2. Kwaliteit van de openbare ruimte 
 
De zorg voor de kwaliteit van de openbare ruimte behoort tot verantwoordelijkheid van de overheid. 
De horecabedrijven kennen hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit aspect vereist voortdurende 
collectieve aandacht en inspanning van alle betrokken partijen. Aantrekkelijk uitgaan in de gemeente 
Weststellingwerf is gebaat bij een uiterlijk aanzien dat orde en netheid uitstraalt niet alleen van de 
omgeving, maar vooral in de onmiddellijke omgeving van horeca-inrichtingen. De woonfunctie van 
dergelijke gebieden en de belangen van de bewoners, zijn hierin zwaarwegende elementen. Van de 
horecaondernemer en/of horecaportier mag alles worden gevergd wat hij redelijkerwijs kan doen om 
hinder en (geluid)overlast van zijn (op een terras) aanwezige bezoekers te voorkomen of te beperken 
(zie ook hoofdstuk 5 ‘Toezicht tijden uitgaansuren’). Ten aanzien van de terrassen gelden bovendien 
aanvullende regels die zijn opgesteld in ‘Nadere regels terrassenbeleid’.  
 

Maatregelen en inzet van de gemeente 

− De gemeente stelt zich positief op in de ontwikkeling en instandhouding van het uitgaansgebied. 
Zij is facilitair en voorwaarden scheppend. 

− De gemeente zorgt voor goede verlichting van het uitgaansgebied. 

− De gemeente zorgt voor een basis niveau
1
 van aantrekkelijk en functioneel straatmeubilair. 

− De gemeente zorgt voor een basis niveau van beheersing van straat- en zwerfvuil. 
 

Maatregelen en inzet van de politie 

− De politie ziet er, samen met de portiers en eventuele andere toezichthouders, op toe dat de 
verschillende voorzieningen in het uitgaansgebied niet het doelwit worden van vandalisme, 
vernieling en graffiti. 

− Tegen ‘wildplassers’ en andere ‘vervuilers’ in het openbaar gebied wordt strafrechtelijk 
opgetreden. 

− De politie zal zich zoveel mogelijk inspannen om luidruchtige bezoekers rondom het 
uitgaansgebied te kalmeren.

 2
 

− De politie ziet erop toe dat tijdens het spelen van muziek in de inrichting de ramen en deuren 
gesloten zijn. 

 

Maatregelen en inzet van de horecaondernemers 

− Horecaondernemers zien erop toe dat het komende en gaande publiek zich rustig gedraagt. Met 
name in de algemene nachtrustperiode (vanaf 23:00) ziet de horecaondernemer er op toe dat 
door cafébezoekers geen vermijdbare (geluid)overlast wordt veroorzaakt. 

− De horecaondernemer ziet erop toe dat door cafébezoekers op terrassen geen vermijdbare 
(geluid)overlast wordt veroorzaakt.  

− De horecaondernemer ziet erop toe dat de bezoekers het glas niet mee naar buiten nemen als de 
inrichting geen terras heeft. Heeft de inrichting wel een terras dan ziet de horecaondernemer erop 
toe dat de bezoekers het glas niet van het terras verwijderen. 

− De horecaondernemer verwijdert lege glazen en gebroken glaswerk op het terras onmiddellijk. 

− Tijdens evenementen die aangrenzend zijn aan het terras van de horecaondernemer, wordt op 
het terras uitsluitend in plastic glazen geschonken. 

− De horecaondernemer zorgt voor schone en goed bereikbare toiletten voor zijn bezoekers. 

− De horecaondernemer verwijdert eventueel aangebrachte graffiti op/aan zijn onderneming. 

                                                      
1
 Basis niveau betekent voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken. 

2
 Binnen de inrichting en binnen de directe omgeving van een horecagelegenheid is het toezicht de 

verantwoordelijkheid van de ondernemer.  
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3. Verantwoord alcoholgebruik 
 
Overmatig gebruik van alcohol tijdens en voorafgaand aan de uitgaansuren levert veiligheidsrisico’s 
op. Dit geldt met name bij groepen die veel hebben gedronken. Voor veel mensen gaat daar een 
gevoelsmatige dreiging van uit. Daarnaast zorgen mensen die veel hebben gedronken, in de regel 
ook, voor plas-, glas- en geluidsoverlast en vandalisme. De veranderingen in de Drank- en Horecawet 
(DHW) hebben voornamelijk als doel het alcoholgebruik onder jongeren en alcohol gerelateerde 
overlast terug te dringen. Om dit te bereiken is de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de DHW, 
is de leeftijdsgrens verhoogd van 16 naar 18 jaar en zijn personen onder 18 strafbaar bij het 
voorhanden hebben van alcohol in de publieke ruimte. Afspraken in dit convenant zijn ook gericht op 
een verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken. In het kader van dit preventieve 
beleidsuitgangspunt worden de nodige maatregelen genomen. 
 

Maatregelen en inzet van de gemeente 

− De gemeente heeft haar alcohol- en jongerenbeleid vastgelegd in het preventie- en 
handhavingsplan waarin beschreven wordt hoe de gemeente inzet op het terugdringen van 
alcoholgebruik onder jongeren. 

− De buitengewone opsporingsambtenaren Drank- en Horecawet van de gemeente verbaliseren op 
het verbod op het voorhanden hebben van alcohol op publiek toegankelijke plaatsen voor 
personen onder de 18 jaar (art. 45 DHW). 

− De gemeente controleert op de naleving van de DHW en let daarbij in het bijzonder op: 

− het verbod op het verstrekken van alcohol aan personen onder de 18 jaar; 

− het verbod op het verstrekken van alcohol aan personen in ‘kennelijk staat van dronkenschap’ 
 

Maatregelen en inzet van de politie 

− De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of verzoeken om assistentie van de horeca ter 
zake van overmatig alcoholgebruik. 

− In de gevallen van daadwerkelijk geconstateerde openbare dronkenschap wordt betrokkene 
consequent een transactie aangeboden c.q. wordt proces-verbaal opgemaakt. 

− De politie verbaliseert op het verbod op het voorhanden hebben van alcohol op publiek 
toegankelijke plaatsen voor personen onder de 18 jaar (art. 45 DHW). 

− De politie verbaliseert op het verbod op het voorhanden hebben van alcohol voor personen die de 
leeftijd van achttien jaar hebben bereikt in door het college aangewezen gebied (art. 2.48 APV). 

− De politie verzamelt zoveel mogelijk signalen op verstrekking van alcoholhoudende drank aan te 
jeugdigen, met name ook door de detailhandel en rapporteert deze aan de burgemeester. 

− De politie verzamelt zoveel mogelijk signalen ter zake de verstrekking van alcoholhoudende drank 
aan personen in ‘kennelijk staat van dronkenschap’ deze aan de burgemeester. 
 

Maatregelen en inzet van de horecaondernemers 

− De horeca houdt zich aan de STIVA (code voor alcoholhoudende dranken).
3
 De 

horecaondernemer onthoudt zich met name van verkoop bevorderende activiteiten inzake 
alcoholhoudende dranken, die zijn gericht op jongeren. Er worden geen Happy-hours door de 
horeca georganiseerd. 

− De ondernemer ziet toe op de consequente naleving van de wettelijke bepalingen ten aanzien van 
de verstrekking van alcoholhoudende drank aan.  

− De ondernemer weert consequent personen uit zijn zaak die in kennelijke staat van dronkenschap 
zijn. Reeds in de zaak aanwezige personen, wordt geen alcoholhoudende drank meer 
geschonken wanneer deze in kennelijke staat van dronkenschap dreigen te raken. 

− De horecaondernemer spant zich in om verkeersdeelname van gasten na het gebruik van alcohol 
tegen te gaan door waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen en 
desgewenst behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan. 

                                                      
3
 http://stiva.nl/alcoholcode/ 
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4. Veiligheid tijdens het uitgaan 
 
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor het uitgaansleven. Geweld, drugs en wapens in een horeca-
inrichting en in het uitgaansgebied, al dan niet in combinatie met het gebruik van alcoholhoudende 
drank, zijn een gevaar voor de veiligheid en de volksgezondheid. In geen geval worden geweld, 
drugs- en wapengebruik in horecabedrijven getolereerd. In de huisregels wordt duidelijk kenbaar 
gemaakt welke gedragingen niet getolereerd worden. In dit verband met de veiligheid tijdens het 
uitgaan geldt het volgende. 
 

Maatregelen en inzet van de gemeente 

− De gemeente sluit een handhavingarrangement in het kader van de Drank- en Horecawet. 
 

Maatregelen en inzet van de politie 

− De politie reageert zo snel mogelijk op klachten of verzoeken om assistentie van de horeca over 
geconstateerde handel of gebruik in/van drugs en wapens in de horeca-inrichting. 

− De politie stelt, bij signalen of tips over vermeende handel in of gebruik van drugs en wapens in 
een inrichting of de omgeving daarvan, een onderzoek in en koppelt het resultaat hiervan terug 
aan de melder. 

 

Maatregelen en inzet van de horecaondernemers 

− De horecaondernemer ontzegt de bezoeker de toegang tot het pand als hij of zij ontoelaatbaar 
gedrag vertoont en informeert de politie hierover. Van ontoelaatbaar gedrag is in ieder geval 
sprake als een bezoeker:  

− fysiek of verbaal gewelddadig is naar personeel of andere bezoekers; 

− personeel of bezoekers lastig valt (bijvoorbeeld door seksuele intimidatie); 

− zich discriminerend uit tegen personeel of bezoekers; 

− vernielingen aanricht; 

− drugs- en/of wapens bezit of gebruikt; 

− De horecaondernemer blijft zorg dragen voor het opstellen van huisregels, die worden 
bekendgemaakt door ze op duidelijk zichtbare plaats(en) in de inrichting op te hangen (zie: bijlage 
Huisregels KHN). 

− De horecaondernemer zorgt voor een overzichtelijke inrichting van het horecabedrijf en wel 
zodanig dat het personeel in staat is naar behoren toezicht uit te oefenen op het aanwezige 
publiek. 

− Wanneer een aankooppoging wordt gedaan met een vals identiteitsbewijs informeert de 
horecaondernemer de politie hierover.  
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5. Toezicht tijdens de uitgaansuren 
 
De uitgaanstijdstippen bewegen steeds meer in de richting van de late nachtelijke uren en de vroege 
morgenuren. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de leefbaarheid en het niveau van de 
openbare orde en veiligheid in en om uitgaansgebieden. Zichtbaar uitgeoefend toezicht binnen de 
horeca-inrichtingen heeft een positieve invloed op sfeer en veiligheid en kan incidenten tegengaan of 
in de kiem smoren waardoor later, tijdens of na het sluitingstijdstip, overlast en problemen in het 
publieke domein kunnen worden voorkomen. Effectief toezicht heeft een preventieve en een 
repressieve functie en heeft tot doel om zowel feitelijke vormen van onveiligheid als gevoelens van 
onveiligheid te verminderen. Om de gevoelens van veiligheid te verbeteren dragen de 
horecaondernemers bij aan meer en herkenbaar toezicht in de onmiddellijke omgeving van het 
horecabedrijf, zo nodig door het aanstellen van portiers. De ondernemers en portiers zijn de 
uitvoerders van het ‘deurbeleid’ en houden toezicht in de inrichting zowel als in de directe omgeving 
daarvan.  

Maatregelen en inzet van de gemeente 

− De gemeente confronteert de horecaondernemers met de afspraken in dit convenant bij 
constatering van overtreding van de afspraken over het uitoefenen van voldoende toezicht zowel 
binnen als buiten de horeca-inrichting en handhaaft deze afspraken zo nodig met 
bestuursrechtelijke maatregelen.  

 

Maatregelen en inzet van de politie 

− Tijdens de uitgaansuren op zaterdagen zijn minimaal 2 politiefunctionarissen beschikbaar, die 
toezicht houden in de gemeente Weststellingwerf, tenzij dienstbelang anders bepaald. 

− De politie zorgt in het kader van ‘kennen en gekend worden’ voor een vast aan te spreken 
politiefunctionaris ten behoeve van de horecaondernemers. 

− Tijdens de surveillances wordt door de toezichthoudende politiefunctionarissen contact 
onderhouden met de horecaportiers en eventuele andere toezichthouders en wordt met hen 
relevante informatie uitgewisseld. 

− De politie houdt streng toezicht op horecabedrijven die onvoldoende maatregelen nemen om 
(herhaling van) incidenten te voorkomen  

− De politie signaleert of het algemeen geldende horecasluitingsuur van 02.00 uur door 
horecabedrijven die geen ontheffing hebben word nageleefd en rapporteert daarover aan de 
burgemeester. 

− De politie signaleert of er geen bezoekers tot de horeca-inrichtingen worden toegelaten na het van 
toepassing zijnde sluitingsuur van 03.00 en rapporteert daarover aan de burgemeester.. 

 

Maatregelen en inzet van de horecaondernemers 

− De horecaondernemer beseft dat de verantwoordelijkheid de bedrijfsvoering niet ophoudt bij de 
deur, maar tevens de zorg impliceert voor het toezicht in de directe omgeving tot 25 meter buiten 
de gevel van het horecabedrijf.  

− De horecaondernemer is verplicht een veiligheidsniveau te waarborgen en zal daarvoor zelf ook 
maatregelen treffen, bijvoorbeeld door het aanstellen van portiers.  

− Portiers moeten voldoen aan de eisen gesteld in de Wet op de Beveiligingsbedrijven en 
Particuliere Recherchebureaus. 

− Het toelatingsbeleid van de horecaondernemer dient helder en maar voor één uitleg vatbaar te 
zijn, bij het publiek bekend te zijn en mag niet discriminerend zijn. 

− Naast het algemeen verbod van discriminatie zullen de horecaondernemer en diens medewerkers 
met name niet discrimineren bij: 

− het stellen van eisen aan bezoekers van de horecagelegenheid; 

− het toelaten van bezoekers; 

− de bediening van gasten; 

− het eisen van financiële waarborgen; 

− De horecaondernemer houdt zich aan de algemene sluitingstijd van 02.00 tenzij de ondernemer 
ontheffing heeft van het algemene sluitingsuur. In dat geval laat geen bezoekers toe na 03.00. 
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6. Handhaving en sanctionering  
De afspraken in dit convenant zijn in hoofdzaak preventief en hebben tot doel overlast en geweld in 
uitgaansgebieden te verminderen en veiligheid te verhogen. Daarnaast is het een belangrijk doel om 
de kwaliteit van de omgeving en het ondernemersklimaat positief te beïnvloeden. Deze paragraaf ziet 
toe op de naleving van de afspraken gemaakt om de in dit convenant gestelde doelen te bereiken.  
 

Maatregelen en inzet van de gemeente 

 
De gemeente verleent ontheffing van het algemeen sluitingsuur van 02.00 uur aan horeca-
ondernemers die dit convenant hebben ondertekend. De gemeente confronteert de 
horecaondernemers bij constatering van overtredingen met de afspraken in dit convenant en 
handhaaft deze afspraken zo nodig met bestuursrechtelijke maatregelen.  
Het uitgaanspunt van dit convenant blijft echter samenwerking, waarbij de naleving van de bepalingen 
in dit convenant voorop staat. Wanneer het gaat om kleine overtredingen gaat zal daarom eerst 
nalevingshulp worden aangeboden. 
 
Afhankelijk van de aard en de omvang van de overtreding zal, onverlet bestuur- en strafrechtelijke 
bevoegdheden, het niet nakomen van het convenant de volgende gevolgen hebben: 
1. bij een eerste overtreding wordt de betrokken horecaondernemer formeel en schriftelijk 

gewaarschuwd, waarbij het geldend horecabeleid wordt uiteengezet. In elk geval wordt de 
betrokken horecaondernemer uitgenodigd voor een onderhoud met de burgemeester, om daarin 
zijn zienswijze naar voren te brengen en om aan te horen welke bestuursrechtelijke maatregel de 
burgemeester van plan is te nemen bij een herhaling van een schending van de gemaakte 
afspraken. 

2. bij een tweede overtreding wordt de betrokken ondernemer mondeling en schriftelijk in kennis 
gesteld van het besluit tot hetzij: 
a. intrekking van de terrasvergunning; 
b. het tijdelijk intrekken van de ontheffing van het verplichte sluitingsuur voor de desbetreffende 

horecagelegenheid gedurende maximaal vier weken; 
3. bij elke volgende overtreding wordt de betrokken ondernemer mondeling en schriftelijk in kennis 

gesteld van het besluit tot hetzij: 
a. intrekking van de terrasvergunning; 
b. het intrekken (van de vrijstelling) van de exploitatievergunning voor de desbetreffende 

horecagelegenheid gedurende maximaal drie maanden (1.6 APV). 
 

Maatregelen en inzet van de politie 

De politie reageert adequaat op klachten en verzoeken om ondersteuning van de horecabedrijven en 
zal voldoende personeel inzetten om de openbare orde en veiligheid zo optimaal mogelijk te dienen. 
Het optreden van de politie is erop gericht orde verstorende samenscholingen en rondhangen te 
voorkomen. Met de ondertekening van dit convenant levert de politie een gerichte bijdrage in 
preventieve zin aan het terugdringen van vandalisme, overlast en uitingen van geweld en/of 
toenemende onveiligheid tijdens uitgaansuren. De politie bevordert in overleg met het Openbaar 
Ministerie een snelle en adequate afwikkeling van processen-verbaal. De politie zorgt in het 
uitgaansleven voor een adequate en op het gebied afgestemde surveillance, vanuit het principe 
“kennen en gekend worden”. 
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7. Ondertekening  
Dit convenant kent een looptijd van drie jaar en kan na deze periode verlengd worden. In het geval de 
looptijd overschreden is en het convenant niet is verlengd of vervangen, blijft dit convenant geldig. 
 
 
 
De Koninklijke Horeca Nederland afdeling De Stellingwerven, vertegenwoordigd door, G. Dijkema; 
 
 
 
 
het Basisteam Zuidoost Fryslân, vertegenwoordigd door de teamchef, B.J. Gehasse; 
 
 
 
 
 
De gemeente Weststellingwerf, vertegenwoordigd door de burgemeester, G. van Klaveren; 
 
 
 
 
 
De individuele horecaondernemers in Weststellingwerf, 
namens de exploitant van het horecabedrijf: 
 
 
………………………………………………… (naam) 
 
 
………………………………………………… (naam bedrijf) 
 
 
………………………………………………… (handtekening) 
 
 
 
 

 Ik wil wel gebruik maken van de ontheffing sluitingsuur 

  

 Ik wil geen gebruik maken van de ontheffing sluitingsuur 
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Bijlagen 

Ontheffing sluitingsuur 

 
Door akkoord te gaan met het horecaconvenant “Samen uit, Veilig thuis in Weststellingwerf” komt u in 
aanmerking voor een ontheffing van het algemeen sluitingsuur. Heeft u aangegeven gebruik te willen 
maken van de ontheffing sluitingsuur dan verleen ik de ontheffing van het algemeen 
horecasluitingsuur. Het algemeen horecasluitingsuur luidt als volgt:  

1. 02:00 uur ’s nachts voor alle zogenaamde natte horecabedrijven, waar alcoholhoudende drank 
mag worden verstrekt;  

2. 03:00 uur ’s nachts voor alle zogenaamde droge horecabedrijven, waar geen alcoholhoudende 
drank mag worden verstrekt. 

 
De ontheffing betekent dat uw bedrijf zich niet aan het bovenvermeld algemeen sluitingsuur hoeft te 
houden. Aan deze ontheffing van het bepaalde in artikel 2:29 Apv worden de volgende voorschriften 
verbonden: 
1. in de natte horeca, waaronder uw horecabedrijf, mag ná 03:00 geen publiek meer worden 

toegelaten;  
2. reeds in de lokaliteit aanwezige bezoekers die het horecabedrijf ná 03:00 uur  verlaten mogen 

dezelfde nacht niet opnieuw worden toegelaten; 
3. u dient het sluitingstijdstip waaraan uw bedrijf zich dient te houden duidelijk aan bezoekers kenbaar 

te maken; 
4. uw bedrijf dient zich voor het overige te houden aan de afspraken die in het horecaconvenant zijn 

vastgelegd; 
 
Voor de ontheffing geldt tevens het volgende: 
1. Deze ontheffing is persoonsgebonden. 
2. Deze ontheffing kan slechts worden gewijzigd of ingetrokken: 

a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt; 
b. indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na 

het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt 
gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist; 

c. indien de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden 
nagekomen; 

3. U bent verplicht de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen na te komen. 
4. U bent verplicht de ontheffing op eerste vordering van een ambtenaar belast met de zorg voor 

de naleving van een of meer bepalingen van de Algemene plaatselijke verordening ter inzage af 
te geven aan deze ambtenaar. 

5. Deze ontheffing betreft de duur van de looptijd van het convenant 
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Huis- en gedragsregels KHN 

 

 
 
 
 
 


