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1. Inleiding 
Maassluis is een unieke stad gelegen aan de Nieuwe Waterweg en is al vierhonderd jaar 

in beweging. De rijke historie is nog altijd zichtbaar. Een stad onlosmakelijk verbonden 

met het water. Deze sfeer proeft u bij een bezoek aan het Stadshart met de mooie 

vlieten, de haven, het museum en snuift u op bij veel van de evenementen die de stad 

biedt. Met name na de landelijke intocht van Sinterklaas, in november 2016, is Maassluis 

‘op de kaart’ gezet. Maassluis is een cadeautje en wordt door steeds meer mensen 

ontdekt, op nieuw of voor het eerst.  

 

In Maassluis bevinden zich tal van restaurants en eetcafés. Een uitgebreid en culinair 

meergangen diner, een sfeervolle bistro, smakelijke lunch, high tea of een typisch Grieks 

gerecht. De keuze is enorm. In de diverse gezellige cafés, met bijbehorende terrassen, 

kan in een informele, ontspannen sfeer een drankje worden genuttigd. En voor een 

complete avond uit, kan men terecht in het Maassluise theater voor een mooie 

cabaretvoorstelling, toneel of muziek. Horeca Maassluis bruist! 

 

Maassluis trekt steeds meer bezoekers en de horeca vervult hierbij een belangrijke rol; 

horeca ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de economische en 

toeristische aantrekkelijkheid van de stad.  

 

Met deze Horecanota worden kaders gegeven waarmee een bijdrage wordt geleverd  

aan het bereiken van een goede balans tussen horeca, als belangrijke economische en 

recreatieve/ontspannende functie, en het bewaken van de woon- en leefsituatie en 

gezondheid. De positieve aspecten van horeca moeten zoveel mogelijk gestimuleerd 

worden en de negatieve aspecten moeten zoveel mogelijk voorkomen worden.  

Het doel is een sfeervolle stad te creëren waarbij een aantrekkelijk klimaat voor zowel 

inwoners, recreanten als horecaondernemers ontstaat en waar het woon- en leefgenot 

gewaarborgd is en de belasting/overlast door horecabedrijven voor de omgeving en 

omwonenden tot een minimum beperkt blijft.  

In deze nieuwe Horecanota ligt de nadruk op het centreren van horeca in uitgaans- en 

winkelgebieden, een verdere vereenvoudiging van het vergunningenstelsel en 

stimulering van eigen initiatief. Een goede samenwerking met ondernemers, zoals deze 

tot op heden plaatsvindt, is hierbij van groot belang. Wij zien dit met vertrouwen 

tegemoet.  
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2. Horecastelsel  

Op horecabedrijven is een veelheid aan (vaak complexe) wettelijke voorschriften van 

toepassing. Deze wettelijke voorschriften worden gesteld in het belang van de openbare 

orde en  veiligheid, de ruimtelijke ordening en het milieu en op grond van overwegingen 

van sociaal hygiënische en sociaaleconomische aard. Het betreft wettelijke regelingen 

van zowel rijk als gemeente. De uitvoering van deze wettelijke regelingen is neergelegd 

bij verschillende instanties.  

 

Bij gemeentelijke regelgeving die van toepassing is op horecabedrijven gaat het om (niet 

limitatief) bestemmingsplannen, horecabeleid, de Algemene Plaatselijke Verordening, de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Brandbeveiligingsverordening, Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, Softdrugsbeleid, de Drank- en Horeca 

verordening en het Handhavingsarrangement Horeca.  

 

In de bestemmingsplannen wordt een integrale ruimtelijke afweging gemaakt van alle 

mogelijke en gewenste functies in een bepaald gebied. Dit houdt in dat het 

bestemmingsplan te allen tijde bepalend is of een horecabedrijf op een bepaalde locatie 

al dan niet is toegestaan. Nadere invulling en regulering vindt vervolgens plaats door het 

bepaalde in de Algemene Plaatselijke Verordening met de bijbehorende nadere regels en 

aanwijzingsbesluiten, in combinatie met overige gemeentelijke regelgeving.  

 

2.1. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

De Algemene Plaatselijke Verordening geeft regels met betrekking tot zaken als de 

exploitatievergunning voor horecabedrijven en sluitingstijden.  

 

2.2. Exploitatievergunning 

Om een goede balans te krijgen en te houden tussen de horecafuncties en andere 

functies zoals wonen en werken en daardoor de aantrekkelijkheid in Maassluis te 

vergroten zodat het een fijne stad blijft om te wonen en te leven, bestaat voor de horeca 

de exploitatievergunningplicht.  

 

Artikel 2:28a van de APV geeft aan in welke situaties er geen vergunningplicht geldt.  

Voor de winkels die detailhandel ondersteunende horeca hebben, gelden de 

voorwaarden zoals in paragraaf 2.3 staan omschreven.  

 

In de exploitatievergunning is altijd opgenomen in welke ruimten (binnen en buiten) 

horeca activiteiten plaatsvinden, tot hoe laat deze delen geëxploiteerd worden en welke 

vormen van eten en drinken worden aangeboden. Ook is in de vergunning opgenomen 

wie de exploitant van de horeca-inrichting is. De exploitatievergunning is pand- en 

persoonsgebonden, dat wil zeggen dat de vergunning wordt afgegeven op een specifiek 

adres en de vergunning wordt afgegeven aan een specifieke (natuurlijke – of 
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rechts)persoon of (natuurlijke of rechts)personen; zij is niet overdraagbaar aan een 

ander.  

 

De exploitatievergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Bij overname van het 

bedrijf door een nieuwe exploitant moet deze een nieuwe exploitatievergunning, en zo 

nodig een nieuwe drank- en horecavergunning en aanwezigheidsvergunning voor 

speelautomaten aanvragen, voordat hij/zij kan starten.  

 

Wijzigingen binnen de bestaande vergunningen kunnen worden aangevraagd. Wil een 

exploitant bijvoorbeeld een terras toevoegen aan zijn exploitatie, dan vraagt hij een 

wijziging aan. De rest van de vergunning blijft ongewijzigd. Hij of zij betaalt dan alleen 

voor de wijziging. Uiteraard worden de nieuwe activiteiten wel getoetst.  

 

Als een exploitatievergunning niet binnen zes maanden na onherroepelijk te zijn 

geworden wordt gebruikt (de horeca-inrichting exploiteert niet), dan kan de vergunning 

worden ingetrokken. Ook wanneer het horecabedrijf niet wordt geëxploiteerd 

gedurende een half jaar, dan kan de vergunning worden ingetrokken. Dit geldt ook voor 

de drank- en horecavergunning.  

 

Voor vergunde horeca inrichtingen geldt een aanwezigheidsplicht, wat inhoudt dat 

wanneer de inrichting is geopend, een beheerder die vermeld is op de vergunning 

aanwezig moet zijn. Omdat van een beheerder/leidinggevende verwacht mag worden 

dat hij/zij de verantwoordelijkheid voor de exploitatie kan dragen worden bepaalde 

eisen gesteld.  

 

Binnen een horeca-inrichting kunnen verschillende activiteiten worden uitgevoerd. Het 

kan gaan om het verstrekken van etenswaren (restaurantfunctie), maar ook om het 

gelegenheid bieden tot amusement en ontspanning, bijvoorbeeld in de vorm van 

kansspelautomaten of roken van rookwaren met behulp van een waterpijp. Op de 

exploitatievergunning staat aangegeven welke activiteiten in het horecabedrijf zijn 

toegestaan. Sommige combinaties van activiteiten zijn niet mogelijk.  

 

Hoe meer activiteiten in een horecabedrijf plaatsvinden, hoe groter de impact van de 

horeca-inrichting op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving van 

de inrichting. Van ondernemers die horecabedrijven exploiteren in de zwaardere 

categorieën, wordt dan ook een grote verantwoordelijkheid gevraagd. Ook de toets die 

plaatsvindt bij een aanvraag van een vergunning voor een zware categorie is zwaarder.  

 

Meer dan achtergrondmuziek 

Elke horeca-inrichting mag achtergrondmuziek produceren. Bij dit geluidsniveau worden 

de wettelijke geluidsnormen toch met regelmaat overschreven. Wanneer een exploitant 

meer muziek wil produceren is hij of zij verplicht de akoestische situatie van zijn pand, in 
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combinatie met de gewenste bedrijfsvoering, te laten onderzoeken en hiervan melding 

te doen. Doel van het onderzoek is exact vast te stellen hoe hard of zacht (mede 

afhankelijk van het tijdstip) de muziek kan staan zonder dat de normen worden 

overschreden. Uiteraard kan een exploitant isolerende maatregelen treffen wanneer zijn 

bedrijfsvoering niet mogelijk blijkt. Het aanleveren van een akoestisch onderzoek is 

verplicht wanneer deze activiteit wordt aangevraagd. De gemeente (afdeling OOW) zal 

het onderzoek ter beoordeling doorsturen naar de DCMR Milieudienst Rijnmond.  

 

In sommige gevallen is niet nodig dat een geluidsrapport wordt aangeleverd. Dit is 

bijvoorbeeld het geval wanneer er al een bestaande geluidsrapport is dat aantoont dat 

het pand in de huidige bouwkundige staat geschikt is voor een bepaalde mate van 

geluidsproductie. Aan de hand van criteria wordt bekeken of een rapport moet worden 

ingediend.  

 

2.3 Exploitatiecategorieën  

De combinatie van activiteiten die in een horeca- inrichting worden aangeboden bepaalt 

in welke exploitatiecategorie de inrichting valt. Daarbij is relevant in hoeverre de 

activiteiten effect hebben op de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de 

omgeving van het horecabedrijf. Hoe meer effect, des te zwaarder de exploitatie-

categorie. Hoe zwaarder de categorie, des te zwaarder de toets bij vergunningverlening. 

Elke ondernemer kan gebruik maken van de voor hem of haar geldende vrijstelling van 

de exploitatievergunningplicht (categorie 0 zoals in de APV staat vermeld). Indien meer 

of zwaardere activiteiten worden aangeboden is een exploitatievergunning vereist in de 

categorie 1 t/m 4.  

 

0 Categorie 0 Vrijstelling, waaronder detailhandel ondersteunende horeca 

Op grond van de APV zijn de volgende soorten (ondergeschikte) bedrijven met een 

horeca-activiteit niet vergunningplichtig. Een horecavoorziening binnen een bestemming 

waarvan de functie een andere dan horeca is, maar waar men ten behoeve van de 

hoofdfunctie en ondergeschikt daaraan strikt functie gebonden ondersteunende horeca 

mag uitoefenen. De horeca-activiteit is qua openingstijden vergelijkbaar met de 

hoofdfunctie en bestaat uit het tegen betaling verstrekken van kleine eetwaren, koffie, 

thee en overige niet-alcoholholische dranken.  

Geen vergunning is vereist voor de exploitatie van een  horeca-activiteit in een winkel als 

bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voorzover de horeca een nevenactiviteit is 

van de winkelactiviteit; 

Voorts is geen vergunning vereist voor de exploitatie van een horecabedrijf, die zich 

bevindt in een:     

a.  schoolkantine; 

b. bedrijfskantine of -restaurant, voor zover deze uitsluitend als zodanig in gebruik is; 
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c. horecabedrijven als bedoeld in artikel 2:27, eerste lid, onder b (een bedrijf dat in hoofdzaak 

bestemd is voor de uitoefening van detailhandel en waarin als ondergeschikte nevenactiviteit 

consumpties (o.a. alcoholvrije drank) worden verstrekt), mits ze voldoen aan alle hieronder 

genoemde voorwaarden: 

- het horecagedeelte bevat maximaal 9 zitplaatsen; 

- het horecagedeelte is beperkt in omvang in verhouding tot de oppervlakte van de totale 

winkel; 

- in het horecagedeelte worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt; 

- er zijn geen speelautomaten aanwezig; 

- er worden hooguit op beperkte schaal eet- en drinkwaren verstrekt die in relatie staan 

tot het assortiment van de winkel (uitgezonderd grootwinkelbedrijven). 

d. horecabedrijven in musea, crematoria en rouwcentra, voor zover deze worden gebruikt als 

ondersteuning van de bedrijfsvoering, mits ze voldoen aan alle hieronder genoemde 

voorwaarden: 

1. het horecagedeelte bevat maximaal 9 zitplaatsen; 

2. het horecagedeelte is beperkt in omvang in verhouding tot de oppervlakte van de 

totale inrichting; 

3. in het horecagedeelte worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt; 

4. er worden hooguit op beperkte schaal eet- en drinkwaren verstrekt. 

e. horecabedrijven in bejaardentehuizen, ziekenhuizen en verpleegtehuizen, voor zover deze 

uitsluitend zijn gericht op de bewoners c.q. verzorgingsbehoeftigen/patiënten en hun bezoekers, 

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

- het horecagedeelte bevat maximaal 12 zitplaatsen; 

- het horecagedeelte is beperkt in omvang in verhouding tot de oppervlakte van de 

totale inrichting; 

- in het horecagedeelte worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. Hierbij 

dient te worden opgemerkt, dat de Drank- en Horecaverordening die in 2016 is 

vastgesteld, toestaat dat paracommerciële instellingen die op ouderen zijn gericht 

sterke drank mogen verstrekken  en de overige paracommerciële instellingen mogen 

zwak-alcoholhoudende drank verstrekken (een vergunning op grond van de Drank- 

en Horeca Wet is hierbij wel vereist); 

- er worden hooguit op beperkte schaal eet- en drinkwaren verstrekt; 

- er vinden geen paracommerciële activiteiten plaats. 

f. horecabedrijven waar kleinschalige niet commerciële activiteiten plaatsvinden, zoals 

verenigingen of stichtingen, mits ze voldoen aan alle hieronder genoemde voorwaarden: 

- de horeca-exploitatie is ondergeschikt aan de hoofddoelstelling en activiteiten; 

- er wordt geen levende muziek ten gehore gebracht; 

- er worden geen alcoholhoudende dranken verkocht en geschonken; 

- de ruimten worden niet gebruikt om feesten en partijen te geven; 

- er vindt geen zalenverhuur plaats; 

- er zijn geen speelautomaten aanwezig; 
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Terrassen bij de in het eerste lid bedoelde horecabedrijven zijn niet van 

vergunningplicht vrijgesteld. 

Voor deze horecabedrijven kan worden volstaan met een schriftelijke melding aan de 

burgemeester vóór aanvang van de exploitatie.  

 

Voor deze categorie gelden de volgende beleidsregels/aanvullende criteria:  

Gebieden waarbinnen detailhandel ondersteunende horeca is toegestaan 

Detailhandel ondersteunende horeca wordt alleen toegestaan in de officiële 

winkelgebieden: 

- Stadshart; 

- Koningshoek; 

- Steendijkpolder en 

- Palet 

 

Criteria voor detailhandel ondersteunende horeca 

In de praktijk is het nu zo dat er al in diverse detailhandelszaken iets genuttigd kan worden. 

Zolang er voor deze consumpties niets  betaald hoeft te worden, is er geen sprake van 

horeca maar van een uiting van goed gastheerschap, een stukje service. Zodra er moet 

worden betaald voor deze consumpties is er sprake van  horeca. 

Er is alleen sprake van ondersteunende horeca als wordt voldaan aan de volgende criteria: 

1. De ondersteunende horeca mag maximaal 15% van het netto vloeroppervlak1 van de 

winkel beslaan met een maximum van 34,99 m²; 

2. De horeca-activiteit mag uitsluitend  ondersteunend aan de hoofdactiviteit plaatsvinden; 

3. Loketverkoop (verkoop direct in of vanuit de gevel) is niet toegestaan; 

4. De ondersteunende horeca-activiteit mag niet door een ander worden uitgeoefend, dan 

degene die ter plaatse de detailhandelsfunctie uitoefent; 

5. De openingstijden van de horeca-activiteiten zijn gelijk aan de openingstijden van de 

hoofdactiviteit; 

6. De ondersteunende horeca-activiteit mag uitsluitend bestaan uit het tegen betaling 

verstrekken van koffie, thee of non-alcoholische dranken en het verstrekken van kleine  

eetwaren; 

7. De toegang tot de horeca-activiteit is dezelfde toegang als die van de hoofdactiviteit, dus 

geen aparte ingang voor het horecagedeelte; 

8. Er is in het pand een (vrij toegankelijke) sanitaire ruimte aanwezig; 

                                                        
1 Onder netto vloeroppervlak wordt verstaan het voor publiek toegankelijke gedeelte van de winkel plus de 

ruimte achter de kassa. Opslagruimten en personeelsruimten worden hier niet toe gerekend. 
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9. Voor de horeca-activiteit mag geen reclame worden gemaakt. Hierbij moet worden 

gedacht aan uithangborden, menukaarten voor het raam, ‘sandwichborden’ op straat, in 

de media, e.d.; 

10. De ondersteunende horecavoorziening dient tijdens openingsuren van de hoofdactiviteit 

openbaar toegankelijk te zijn, verhuur aan derden tijdens  en buiten openingstijden voor 

al dan niet besloten  feesten en partijen is niet toegestaan. 

 

Het absolute maximum van 34,99 m² is gekozen vanuit de optiek van de Drank en 

Horecawet. Zoals onder het juridisch kader beschreven heeft de wetgever bepaald dat de 

inrichting waarin het horecabedrijf uitgeoefend wordt ten minste één horecalokaliteit met 

een vloeroppervlakte van ten minste 35 m² moet bevatten. Doordat de ondersteunende 

horeca maximaal 34,99 m² mag beslaan is het niet mogelijk een Drank en horecavergunning 

te verkrijgen voor de ondersteunende horecafunctie.  

Alcoholhoudende drank 

Het is bij de ondersteunende horeca niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken. 

Reden is dat de verkrijgbaarheid van voor directe consumptie geschikte alcoholische dranken 

beperkt dient te blijven tot de zogenaamde ‘natte’ horeca, ofwel de café’s, bars en 

restaurants. 

Daarnaast is het ondersteunende karakter van de horeca in het geding op het moment dat er 

verstrekking van alcoholhoudende dranken wordt toegestaan. De kans is aanwezig dat de 

ondersteunende horeca het karakter gaat krijgen van een bar of kroeg. Dit is een 

ongewenste ontwikkeling. 

Actieve detailhandel 

Ondersteunende horeca is alleen toegestaan in een pand waar op dat moment de 

detailhandelsfunctie actief uitgeoefend wordt. Op het moment dat een pand waar een 

detailhandelsfunctie op rust leeg staat is het niet mogelijk hier een vorm van horeca te 

exploiteren. Ook is het niet mogelijk om, vooruitlopend op de vestiging van een 

detailhandelsfunctie, de exploitatie van de ondersteunende horeca reeds op te starten. 

Gelet op het ondersteunende karakter van de horecafunctie ten opzichte van de 

detailhandelsfunctie is het niet toegestaan de horecafunctie door een externe partij, 

bijvoorbeeld een cateringbedrijf, te laten vervullen. De detailhandel en de verwante 

ondersteunende horeca zijn zo verweven dat de exploitatie hiervan door dezelfde 

verantwoordelijke dient te gebeuren. 

 

Categorie 1 licht 

Inrichtingen die in aanvulling op de voor hen geldende categorie 0 

- Geopend zijn van 07.00 uur of tot 23.00 uur 

- Een terras exploiteren van 07.00 tot 23.00 uur 
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- En/of een gevelterras exploiteren van meer dan 3 meter uit de gevel en/of een 

overterras tot 23.00 uur 

- En/of alcoholhoudende dranken schenken 

- En/of in een straat of wijk gevestigd zijn waar categorie 1 is toegestaan 

 

Categorie 2 regulier 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 1 

-     geopend zijn vanaf 07.00 uur tot 01.00 of 02.00 uur  

-     een terras exploiteren van 07.00 tot 24.00 uur 

-     en/of kansspelautomaten aanwezig hebben;  

-     en/of amusement aanbieden, anders dan door middel van twee kansspelen 

-     en/of gelegenheid bieden tot het roken van rookwaar met gebruikmaking van 

waterpijpen (sisha) 

 

Categorie 3 middel zwaar 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 2 

- Een ontheffing hebben op de sluitingstijden tot uiterlijk 04.00 uur  

- En/of meer dan achtergrondmuziek willen produceren 

 

Categorie 4 zwaar 

Inrichtingen die in aanvulling op categorie 3 

- En/of zaalverhuur aanbieden 

 

2.4 Combinatie horeca- en detailhandel  

Naast de bovengenoemde categorieën is het sinds 2016 ook mogelijk om een gecombineerd 

bedrijf te exploiteren, te weten horeca en detailhandel. Dit is toegestaan onder de volgende 

voorwaarden:  

o Het bedrijf moet aan alle geldende wet en regelgeving, waaronder de Drank- en Horeca Wet, 

Bouwbesluit, WABO,  Wet ruimtelijke ordening (niet limitatief) voldoen;  

o De ondernemers moeten een Drank- en Horecavergunning aanvragen;  

o Er moet een combinatie zijn tussen hetgeen in de winkel wordt verkocht en in het horecadeel 

wordt geconsumeerd. Dit betekent, dat de winkel altijd levensmiddelen moet verstrekken;  

o Er is één ingang, waarbij bezoekers via de winkel het horecadeel kunnen betreden en niet 

andersom;  

o De Winkeltijdenwet is van toepassing. Dit houdt in, dat het bedrijf van maandag tot en met 

zaterdag tussen 07.00 uur en 22.00 uur geopend mag zijn (op zondag vanaf 12.00 uur);  

o In het winkelgedeelte mag geen alcoholhoudende drank aanwezig zijn voor gebruik ter 

plaatse;  

o Of bij het bedrijf een terras kan worden geëxploiteerd, ligt –zoals bij alle horeca aanvragen- 

aan de beschikbare ruimte in de nabijheid van het horecabedrijf en het advies dat hiervoor 

wordt ingewonnen bij de gemeente (verkeersdeskundigen) en de Politie.  
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2.5 Coffeeshop  

Ten slotte dient hier nog te worden vermeld de ‘coffeeshop’. De coffeeshop is een alcoholvrije 

inrichting waarin de kleinschalige verkoop van cannabisproducten wordt gedoogd, al dan niet 

voor gebruik ter plaatse. Aan de vestiging van een coffeeshop en ook het verlenen van de 

exploitatievergunning wordt een aantal specifieke eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in de 

Nota Softdrugsbeleid die het gemeentebestuur in 2010 heeft vastgesteld.  

 

2.6 Voorwaarden 

Als het bestemmingsplan geen horeca toestaat in een bepaald pand, dan weigert de 

burgemeester de exploitatievergunning. Ook wanneer de burgemeester van mening is dat de 

plaatselijke woon- of leefsituatie door het horecabedrijf nadelig wordt beïnvloed, of als de 

burgemeester het aannemelijk vindt dat de openbare orde door de aanwezigheid van het bedrijf 

op ontoelaatbare nadelige wijze wordt verstoord, is dat een gegronde reden om een vergunning 

te weigeren.  

 

Voor het verlenen of weigeren van een exploitatievergunning kijkt de burgemeester dus 

naar het karakter van de straat en de wijk, de aard van het horecabedrijf en de belasting 

voor het woonmilieu ter plaatse.  

Alle horecabedrijven waar drank wordt geschonken of rookwaren of spijzen voor directe 

consumptie worden bereid of verstrekt, moeten in het bezit zijn van een geldige 

exploitatievergunning. Een exploitatievergunning wordt voor onbepaalde tijd verstrekt. De 

burgemeester kan hiervan afwijken in het belang van de openbare orde en/of het woon- en 

leefklimaat.  

 

2.7 Openingstijden 

De scheidslijn tussen uitgaansgebieden en woongebieden is soms dun. Het heeft de voorkeur dat 

horeca is geconcentreerd in het toeristische centrum (vanaf de Waterweg, buiten- en 

binnenhaven en de (winkel)centrum gebieden zoals de vier winkelcentra. In een aantal 

woongebieden is wel horeca aanwezig, maar dat is voornamelijk lichte horeca.  

 

Een horecabedrijf mag geopend zijn:   

- Op zondag tot en met donderdag tussen 07.00 uur en 01.00 uur,  

- Op vrijdag en zaterdag tussen 07.00 uur en 02.00 uur. 

 

2.8 Terrassen 

Een terras is een belangrijk onderdeel van een levendige en aantrekkelijke stad. Voor 

ondernemers hebben terrassen met name een economische functie, omdat zij de 

exploitatiemogelijkheden van horeca-inrichtingen verruimen en daarmee het economisch 

rendement van de inrichting verhogen. 
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Terrassen kunnen echter ook een keerzijde hebben. Aangezien er veel publiek 

buiten op straat is, kunnen omwonenden hinder ondervinden.  

Bij het vormgeven van het beleid ten aanzien van terrassen wordt zo veel mogelijk met al deze 

belangen rekening gehouden.  

 

Het doel van het terrassenbeleid is: 

• het waarborgen van de openbare orde en het woon- en leefklimaat; 

• het versterken van het economische belang van de horeca en de werkgelegenheid; 

• het bijdragen aan de verlevendiging van de (binnen)stad; 

• afstemmen van terrassen op de inrichting van de openbare buitenruimte. 

 

Een terras is een ruimte, veelal op de openbare weg, behorende bij een horeca-inrichting, 

ingericht voor het consumeren van etenswaren en dranken die bedrijfsmatig worden verstrekt 

vanuit de inrichting. Terrassen worden onderscheiden naar ligging en naar uitvoering. Naar 

ligging worden de volgende terrassen onderscheiden: 

• gevelterrassen die rechtstreeks aan de inrichting grenzen; 

• overterrassen die van de inrichting gescheiden zijn door een gedeelte openbare weg; 

• een combinatie van gevel- en overterrassen; 

• terrassen op binnenterreinen; 

• terrassen op het water, op schepen of pontons; 

• dakterrassen. 

 

Op sommige terrassen zijn bouwvergunningplichtige elementen aangebracht. Deze 

elementen, veelal schotten of vlonders en overkappingen, zijn geheel of gedeeltelijk 

verbonden met de grond of met het gebouw waarin de inrichting zich bevindt. 

Indien er sprake is van deze elementen dient naast een exploitatievergunning ook 

een omgevingsvergunning te worden verleend. 

 

De volgende kwaliteitseisen worden gesteld aan de terrassen:  

Afmetingen  

o Maximaal de helft van de stoep 

o Maximaal de breedte van de gevel van de inrichting 

o Minimaal 1,80m obstakelvrije ruimte 

o Minimaal 0,5m ruimte tussen terras en rijweg / fietspad (met uitzondering van 

terrasvlonders op parkeerplaatsen) 

 

Terrasoverkappingen 

Een terras kan zowel op eigen terrein als op de openbare weg gelegen zijn. In beide gevallen is 

het terras onderdeel van de exploitatievergunning en moet het daarin opgenomen zijn.   
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Sluitingstijden terras 

In de Algemene Plaatselijke Verordening staat in artikel 2:29 lid 2 dat terrassen tot uiterlijk 24.00 

uur geopend mogen zijn.  

Openingstijden terras 

Omdat horecabedrijven in het in de centrumgebieden van een grote meerwaarde zijn als 

ondersteunende functie voor recreatie, toerisme en de detailhandel c.q. het winkelend publiek, 

is het wenselijk dat de terrassen in de centrumgebieden al in de ochtend of middag geopend 

zijn, zodat zij het recreërend en winkelend publiek kunnen voorzien van een consumptie. 

Hierdoor versterken detailhandel en horeca elkaar en wordt het aantrekkelijker voor het 

(winkelend) publiek om in de centrumgebieden/winkelcentra te verblijven.  

 

Periode terras 

Op grond van de exploitatievergunning wordt bepaald tijdens welke periode  horeca-

ondernemers gebruik kunnen maken van de terrassen. Dit kan zijn gedurende het hele jaar, 

maar het is ook mogelijk om het terras tijdens het zgn toeristenseizoen geopend te hebben, te 

weten van 1 april tot 1 november. Dit kan op verzoek van de horecaondernemer zelf, maar ook 

kan het gemeentebestuur bepalen dat terrassen,  waarvoor bijvoorbeeld parkeerplaatsen 

moeten worden onttrokken en waarbij de parkeerdruk hoog is, alleen voor het genoemde 

toeristenseizoen kunnen worden geëxploiteerd.   

Wanneer parkeerplaatsen worden onttrokken voor de exploitatie van een terras en de 

ondernemer bij de aanvraag aangeeft het terras voor het gehele jaar te willen gaan gebruiken, 

dan wordt in de vergunningvoorwaarden opgenomen, dat het terras in principe het gehele jaar 

in gebruik moet zijn. Als dat niet het geval is, dan kan de burgemeester de vergunning wijzigen 

door een beperktere periode op te nemen. Uiteraard vindt hierover eerst een gesprek plaats 

met de ondernemer.  

Geluid op het terras 

Het thans van kracht zijnde Activiteitenbesluit bevat géén specifieke bepalingen met betrekking 

tot terrassen. Dit heeft tot gevolg dat de algemene voorschriften betreffende geluidhinder en 

indirecte hinder ook van toepassing zijn op de terrassen. Versterkt muziekgeluid moet wel 

voldoen aan de wettelijke normen.  

In de zomer 2017 heeft een pilot met akoestische muziek op terrassen op de Markt in het 

Stadshart plaatsgevonden, op acht zondagen tussen 14.00 uur en 20.00 uur.  Deze pilot wees uit, 

dat akoestische muziek op terrassen – tot maximaal 21.00 uur – nauwelijks geluidshinder 

oplevert. Hierdoor heeft het gemeentebestuur in dit beleid bepaald dat akoestische, dus niet 

versterkte muziek, op terrassen in de centrumgebieden mogelijk is tot maximaal 21.00 uur. Ook 

zang of anderszins mag niet versterkt. De horeca-ondernemers moeten dit aanvragen, door een 

wijziging in de exploitatievergunning.  

Het stemgeluid van de terrasbezoekers wordt buiten beschouwing gelaten voor zover het terras 

niet op een binnenplaats (omgeven door gebouwen) of als het onverwarmd en onoverdekt is 

gesitueerd. Ook moet de ondernemer zodanige maatregelen treffen dat hinder, veroorzaakt 
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door komende of vertrekkende bezoekers, wordt voorkomen dan wel zoveel mogelijk wordt 

beperkt. 

 

Afschotten terrassen 

In voorkomende gevallen kan, met het oog op voornoemde uitgangspunten, worden bepaald dat 

de terrassen worden afgeschot. 

 

2.8 Wet op de Ruimtelijke Ordening / Bestemmingsplannen 

Volgens artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is het bestemmingsplan het 

belangrijkste instrument van ruimtelijke ordening. In een bestemmingsplan legt het 

gemeentebestuur het ruimtelijk beleid vast. Als een bestemmingsplan eenmaal onherroepelijk is 

geworden, moet een ieder zich aan dat plan houden: bedrijven, burgers en uiteraard ook het 

gemeentebestuur zelf. De WRO is hiervoor de wettelijke basis. Een bestemmingsplan bestaat uit 

drie onderdelen: de plankaart, de voorschriften en de toelichting.  

In de bestemmingsplannen wordt ook aangegeven waar horeca wordt toegelaten. Alvorens een 

horecabedrijf ergens kan worden opgericht, moet worden getoetst of er een horecabestemming 

in het bestemmingsplan is opgenomen. Op basis van een bestemmingsplan is het dus –in 

principe- mogelijk de omvang, het aantal en de locaties van horecabedrijven te reguleren. Als 

een bepaald pand niet voor horecadoeleinden is bestemd, kan in sommige gevallen (indien de 

mogelijkheid daartoe aanwezig is) vrijstelling worden verkregen. De vrijstelling moet bij het 

college van burgemeester en wethouders worden aangevraagd.  

 

2.9 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO/Omgevingsvergunning) 

Doel van de Wabo is een eenvoudigere en snellere vergunningverlening en een betere 

dienstverlening door de overheid op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. 

De Wabo introduceert hiervoor de omgevingsvergunning.  

Een omgevingsvergunning is nodig voor alle activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, 

monumenten, milieu, natuur en ruimte. De omgevingsvergunning kan worden aangevraagd bij 

de gemeente Maassluis. Om te bepalen of een horeca-ondernemer een omgevingsvergunning 

nodig heeft, kan via het Omgevingsloket online vrijblijvend de vergunningcheck worden gedaan 

op de website www.omgevingsloket.nl  Op basis van de resultaten van de vergunningcheck stelt 

het systeem een aanvraagformulier op maat samen. De indieningsvereisten, procedure en 

toetsingscriteria zijn afhankelijk van de activiteit(en) die verricht gaat (gaan) worden.  

2.10 Brandveiligheid 

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw moet de ondernemer zich houden aan de 

algemene voorschriften uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Bovendien moet de 

ondernemer voor de meer risicovolle soorten een omgevingsvergunning voor brandveilig 

gebruik (voorheen Gebruiksvergunning) aanvragen of een gebruiksmelding doen. Zie ook onder 

2.6  

 

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.omgevingsloket.nl/
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2.11 Drank en Horecawet 

De centrale doelstelling van de wet is alcoholmatiging. De bepalingen zijn gericht op het 

beperken van het aantal verkooppunten, matiging van alcoholgebruik door de leeftijdsgrens van 

18 jaar en beperking van het risico van alcohol gerelateerde problemen tijdens specifieke 

situaties en/ of door kwetsbare groepen.  

 

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en handhaven van de Drank- en Horecawet ligt bij 

de burgemeester. De burgemeester is dan ook degene die het Handhavingsarrangement Horeca 

heeft vastgesteld in 2014. Bij de toepassing van de wet in het kader van vergunningverlening, is 

hier geen beleidsvrijheid mogelijk; dit is bij wet bepaald. Voor wat betreft de eisen, weigerings- 

en intrekkingsgronden ed.  voor de vergunningverlening  wordt dan ook verwezen naar de 

Drank- en Horeca Wet. Voor wat betreft de Drank- en Horeca Verordening die in 2016 -op grond 

van de Drank- en Horecawet- door de gemeenteraad is vastgesteld, heeft de gemeenteraad (en 

ook anderen) uiteraard wel invloed- en inspraak gehad. 

 

3. Paracommercie 

3.1 Definitie 

Het bedrijfschap Horeca en Catering hanteert de volgende definitie voor het begrip 

Paracommercialisme: een vorm van (oneerlijke) concurrentie door al dan niet op enigerlei wijze 

direct dan wel indirect, gesubsidieerde instellingen die buiten hun hoofddoelstelling om, 

horecadiensten aanbieden aan het publiek. 

 

Onder ‘horecadiensten’ wordt verstaan het bedrijfsmatig anders dan om niet verstrekken van 

alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. 

 

Deze definitie wijst er op dat in de meeste gevallen sprake is van een instelling die subsidie 

ontvangt. Er zijn echter meerdere elementen die de prijsstelling van de aangeboden 

horecadiensten van paracommerciële instellingen kunnen beïnvloeden, waardoor oneerlijke 

concurrentie kan ontstaan, te weten: 

• Een directe- dan wel indirecte subsidieverstrekking. 

• Op de vergunning moeten 2 leidinggevenden worden opgevoerd, maar deze personen 

hoeven tijdens openingstijden/schenktijden niet lijfelijk aanwezig te zijn.  

• Er wordt gebruik gemaakt van (bar)vrijwilligers, deze behoeven niet in het bezit te zijn 

van het diploma sociale hygiëne maar kunnen volstaan met een korte instructie 

barvrijwilliger.  

• Een paracommerciële instelling hoeft zich niet in te schrijven bij het Bedrijfschap Horeca 

en Catering. 

• Paracommerciële bedrijven hebben veel gunstiger fiscale voorwaarden. 

• Paracommerciële instellingen kunnen in veel gevallen accommodatie huren of verkrijgen 

beneden de marktprijs. 
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3.2 Paracommerciële instellingen en de Drank- en horecawet 

Artikel 4 van de Drank- en Horecawet bepaalt dat alle rechtspersonen, niet zijnde naamloze 

vennootschappen of besloten vennootschappen, in beginsel paracommerciële instellingen zijn 

indien deze instellingen zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, 

educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Uit deze bepaling kan worden afgeleid 

dat verenigingen en stichtingen die zich richten op de genoemde activiteiten, in beginsel 

aangemerkt worden als paracommerciële instellingen. 

Om te voorkomen dat er door de eerdergenoemde voordelen geen oneerlijke concurrentie 

ontstaat is het college van burgemeester en wethouders verplicht om een of meer voorschriften 

of beperkingen, die gelet op de plaatselijke of regionale omstandigheden nodig zijn ter 

voorkoming van oneerlijke concurrentie, op te nemen in de vergunning. Deze beperkingen 

mogen op geen andere onderwerpen betrekking hebben dan: 

• In de inrichting te houden bijeenkomsten en feesten van persoonlijke aard, zoals 

bruiloften en partijen. 

• Het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten en 

feesten van persoonlijke aard  

• De tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank wordt 

verstrekt. 

 

Voor de invulling van het bovenstaande is in september 2016 de Drank- en Horecaverordening 

Gemeente Maassluis 2016 vastgesteld. Hierin staat het vorenstaande geregeld.  

 

 

4. Wet Bibob 

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) geeft de 

gemeente de mogelijkheid zich te beschermen tegen het risico dat ongewild criminele 

activiteiten worden gefaciliteerd. Indien gevaar bestaat dat criminele activiteiten mogelijk 

worden gemaakt met behulp van overheidsmiddelen, kan een bestuursorgaan op basis van deze 

wet besluiten een bepaalde beschikking (vergunning of subsidie) niet te verlenen of in te 

trekken.  

De gronden van de Wet BIBOB vormen een aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden om 

een vergunning te weigeren of in te trekken. De gemeente zal echter altijd eerst de bestaande 

weigerings- of intrekkingsgronden onderzoeken, en zo mogelijk toepassen. Deze kunnen 

overigens ook (net als de BIBOB-gronden) betrekking hebben op de integriteit van de 

vergunningaanvrager, zoals de eis niet in enig opzicht van slecht levensgedrag te zijn of de eisen 

genoemd in het Besluit eisen zedelijk gedrag, behorend bij de Drank- en Horecawet.  

In 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de toepassing van de 

Wet BIBOB op vergunningen op grond van de Drank- en Horecawet en exploitatievergunningen 

voor horeca- en seksinrichtingen en coffeeshops op grond van de APV Maassluis, wanneer er 

sprake is van de vestiging van een nieuw bedrijf, overname van een bestaand bedrijf of wijziging 
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van de ondernemingsvorm. Hiervoor zijn beleidsregels vastgesteld. Deze beleidsregels zijn 

herzien en opnieuw vastgesteld in juli 2017, waarbij tevens is besloten om de Wet Bibob toe te 

passen voor omgevingsvergunningen en vastgoedtransacties.  
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3 Bijzondere regels 

3.1 Veilig uitgaan 

Een veilige samenleving is een zaak van iedereen: publieke en private organisaties en burgers. 

De gemeente geeft op verschillende manieren vorm aan het lokale veiligheidsbeleid. Eén 

daarvan is het beleid voor veilig uitgaan in de horeca. Veiligheid is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van zwel horecaondernemers als gemeente. Veiligheid is voor 

horecaondernemers een belangrijk aandachtspunt. Veilig uitgaan blijft één van de speerpunten 

waarop het horecabeleid stoelt. Dit is van belang voor klanten, bewoners, ondernemers en de 

ordediensten. Goede afspraken en heldere regelgeving en waar nodig handhaving dragen hier in 

belangrijke mate toe bij. 

Horecaondernemers zijn als eerste verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun bedrijf en in 

de directe omgeving. Van hen mag daarom worden verwacht dat ze afspraken maken over het 

veiligheidsbeleid in en om hun bedrijven, dat ze toezien op een verantwoorde drankverstrekking, 

alert zijn op drugs en wapens en zorg dragen voor het schoonhouden van de omgeving. Dit is 

dan ook de reden dat een ondernemersplan waarin dergelijke zaken zijn benoemd onderdeel 

vormt bij de exploitatievergunning(aanvraag).  

 

Waar het gaat om veiligheid, spelen individuele burgers (bezoekers, omwonenden, vrienden, 

kennissen en opvoeders) een belangrijke rol. Individuele inwoners zijn voor de gemeente geen 

‘vergeten groep’; in het horecabeleid wil de gemeente de belangen van inwoners voortdurend 

meewegen.   

 

3.2 Regulier horeca overleg 

In deze nota is er al naar verwezen: regulier overleg met de horeca. Voor de gemeente is hierbij 

in principe de Maassluise afdeling van Koninklijke Horeca Nederland de gesprekspartner. 

Daarnaast participeren ook de regioadviseur van Koninklijk Horeca Nederland en 

vertegenwoordiger van Politie en Brandweer in dit overleg. Indien noodzakelijk of gewenst sluit 

de DCMR aan bij dit overleg. Het reguliere horecaoverleg vindt 4x per jaar plaats, waarbij de 

burgemeester als verantwoordelijk portefeuillehouder 1x per jaar aanwezig is. Tijdens deze 

bijeenkomst worden in principe alle Maassluise horecaondernemers uitgenodigd.  

 

3.3 Festiviteiten in horecabedrijven 

Inleiding 

Wettelijke geluidsnormen voor het ten gehore brengen van levende muziek zijn zo streng dat ze 

vrijwel altijd zullen worden overtreden. Op rijksniveau is dit onderkend; dit heeft geleid tot 

aanpassing van de regelgeving. De regeling is neergelegd in het Activiteiten Besluit. Voor de 

inrichtingen die onder dit Besluit vallen, geldt geen milieuvergunningsplicht. In plaats daarvan 

moeten zij voldoen aan de voorschriften, die in het Besluit zijn opgenomen. Het Besluit maakt 

onderscheid tussen collectieve dagen, die gelden voor alle onder het Besluit vallende 

inrichtingen in een bepaald gebied en individuele dagen, die alleen gelden voor één bepaalde 

inrichting. De gemeente heeft hiermee de mogelijkheid gekregen om een horecaondernemer in 
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een aantal gevallen ontheffing te verlenen van de gestelde geluidsnormen. Dit betekent niet dat 

de ondernemer op die dagen vrij spel heeft; overmatige geluidshinder zal altijd moeten worden 

voorkomen. Het doel van de regeling is de horecabedrijven die onder dit Besluit vallen de 

mogelijkheid te bieden om op een beperkt aantal dagen binnenshuis activiteiten te organiseren 

die anders vanwege de strenge geluidsnormen niet mogelijk zouden zijn. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de maatschappelijke functie van de horeca. Een bepaalde mate van 

geluidsoverlast moet op die momenten dus door de 

omgeving worden geaccepteerd. Daar staat tegenover dat de situatie zowel voor ondernemers 

als omwonenden inzichtelijk is.  

 

In de Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis 2017 is in afdeling 1 van Hoofdstuk 4 de 

regeling voor collectieve- en incidentele festiviteiten als volgt uitgewerkt: 

 

Collectieve festiviteiten 

Burgemeester en Wethouders kunnen per kalenderjaar maximaal vijf dagen aanwijzen voor 

collectieve festiviteiten. Het College moet deze dagen vier weken vóór het begin van een nieuw 

kalender jaar bekend maken. De dagen moeten worden gepubliceerd op de Gemeentepagina 

van het huis-aan-huisblad “De Schakel”. Bij collectieve festiviteiten kan o.m. gedacht worden aan 

de volgende dagen: Koningsdag, Oudejaarsnacht en de Furieade.  

 

Incidentele festiviteiten 

Het is de exploitant van de inrichting ook toegestaan om maximaal vijf keer per kalenderjaar 

incidentele feesten te houden, mits de houder van de inrichting hiervan ten minste vijf 

werkdagen vóór de aanvang van de festiviteiten de burgemeester door middel van een 

kennisgevingsformulier op de hoogte heeft gebracht. De individuele vrijstelling is uitsluitend 

mogelijk voor bedrijven die zich normaliter aan de geluidsnormen houden (en die dus niet in een 

handhavingstraject van de gemeente Maassluis respectievelijk de DCMR zitten). De reden 

hiervoor is, dat bij bedrijven die reeds overlast veroorzaken, een extra tegemoetkoming in de 

vorm van een vrijstelling niet aanvaardbaar is. Uitsluiting voor de collectieve dagen blijft 

achterwege omdat dit indruist tegen de opvatting dat een collectieve vrijstelling niet inrichting 

gebonden is. Bovendien stuit een dergelijke uitsluiting tijdens de collectieve dagen op 

aanzienlijke problemen bij de handhaving.  

 

 

3.4 Tijdelijke ontheffing openings- en sluitingstijden 

Het komt regelmatig voor dat ondernemers een verzoek indienen om hun horeca-inrichting 

langer geopend te mogen hebben dan dat op grond van de algemene bepalingen uit de 

Algemene Plaatselijke Verordening Maassluis (APV) is toegestaan. Op grond van artikel 2.29 van 

de APV kan de burgemeester een later sluitingstijdstip voor een specifieke horeca-inrichting 

toestaan. Dit kan voor een reguliere periode (in geval van zgn. ‘nachtzaken’), dus in een 

structurele situatie, maar ook voor incidentele situaties. De structurele ontheffing wordt 
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aangevraagd en –al dan niet-  toegekend en verwerkt in de exploitatievergunning (zie hoofdstuk 

2). 

 

Incidentele ontheffing 

Om ondernemers in een vroeg stadium een idee te geven of redelijkerwijs aan een verzoek 

tegemoet gekomen zal kunnen worden, wordt voorgesteld om de navolgende beleidsregels voor 

de afhandeling van verzoeken ontheffing sluitingstijd vast te stellen: 

- Maximaal acht ontheffingen sluitingsuur per horeca-inrichting per jaar toestaan. Dit aantal is 

een verruiming met het vorige beleid, waar vijf ontheffingen waren opgenomen. De 

horecaondernemer kan de ontheffingen aan het begin van het kalenderjaar in één keer 

aanvragen, waarna de ondernemer een melding kan doen per keer wanneer hij / zij hiervan 

gebruik gaan maken. Een en ander zal in de APV wijziging van 2018 worden opgenomen.  

- Op grond van artikel 2.29 lid 4 van de APV kan alleen ontheffing worden verleend voor 

maximaal 5 incidentele festiviteiten en voor oudejaarsnacht. Wanneer men structureel  langer 

open wil zijn, moet de exploitatievergunning worden aangepast. De ondernemer kan hier een 

verzoek voor indienen.    

- Er kan tot uiterlijk 04.00 uur ontheffing worden verleend. Voor oudejaarsnacht geldt een 

uiterlijke sluitingstijd van 06.00 uur.  

 

 

3.5 Ontheffingen ex artikel 35 Drank- en Horecawet 

Op grond van het bepaalde in artikel 35 van de Drank- en Horecawet kan de burgemeester voor 

bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard ontheffing verlenen van het verbod om buiten 

de inrichting zwakalcoholhoudende drank te verstrekken. Behalve de wettelijke eisen wordt per 

aanvraag bekeken of het wenselijk is om een ontheffing Drank- en Horecawet te verlenen. 

Als bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard wordt verstaan een regionale of plaatselijk 

gewichtige (bijzondere) gebeurtenis van zeer tijdelijke aard (voor een aaneengesloten periode 

van ten hoogste twaalf dagen) die bestemd is voor de inwoners van de gemeente in het 

bijzonder. Als voorbeelden van een bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard worden 

(conform het bepaalde in de toelichting van de Drank- en Horecawet) aangemerkt: kermissen, 

braderieën, muziek- en sportfeesten, jaarmarkten en andere manifestaties die éénmalig, dan 

wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar plaatsvinden. 

Aangezien het in het kader van het alcoholmatigingsbeleid in sommige gevallen onwenselijk is 

om alcoholische dranken te laten verstrekken, worden de volgende weigeringsgronden vast 

gesteld. 

 

Een aanvraag voor een ontheffing ex artikel 35 Drank- en Horecawet zal worden geweigerd: 

• Indien het evenement/de gelegenheid met name is gericht op jongeren onder de 18 jaar; 

•  Indien het evenement/de gelegenheid plaatsvindt in het kader van de uitvoering van 

een gemeentelijk project ter bevordering van de sociale cohesie in een wijk; 

• Indien de gemeente van mening is dat het schenken van alcoholische dranken de 

openbare orde en veiligheid dermate negatief zal beïnvloeden dat dit niet wenselijk is. 
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Deze opsomming is limitatief.  

 

Aanvraagprocedure 

Een verzoek om ontheffing ex artikel 35 van de Drank en Horecawet dient uiterlijk twee weken 

voor de gelegenheid te worden aangevraagd bij de burgemeester.  

 

Beslistermijn 

De Drank- en Horecawet bevat geen wettelijke beslistermijn voor de aanvraag van een 

ontheffing ex artikel 35 van de wet. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dan dat 

binnen een redelijke termijn beslist moet worden op de aanvraag. Een redelijke termijn is in 

ieder geval verstreken binnen acht weken na de aanvraag (artikel 4:13 Awb). Echter, gezien het 

feit dat de aanvrager uiterlijk twee weken voorafgaand voor de gelegenheid een aanvraag kan 

indienen, wordt de beslistermijn uiteraard daarop korter. Het streven hierbij is om minimaal vijf 

(werk-)dagen voorafgaand aan de gelegenheid waarvoor de aanvraag is ingediend een besluit 

kenbaar te maken aan de aanvrager.  
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4 Beleid per gebied 
 

4.1. Categorisering 

Voordat wordt ingegaan op de beleidsuitgangspunten per gebied, moet duidelijk worden 

over welke ‘soorten’ horeca het hierbij gaat. In de voorliggende nota is aansluiting gezocht 

bij de (deels nog te ontwikkelen) bestemmingsplannen van de stad. De typering die wordt 

gehanteerd, staat beschreven in paragraaf 2.3, op pagina 5 t/m 9.  

 

4.2 Beleidsuitgangspunten per gebied 

Belangrijk is dat horeca in Maassluis aansluit bij de behoefte in de verschillende 

wijken/gebieden en dat dit ook wordt vastgelegd in de lokale bestemmingsplannen. Gekozen 

is om het beleid per wijk/gebied te beschrijven. Het bestemmingsplan in deze wijken is 

leidend en deze nota geeft dan ook de uitgangspunten weer van de mogelijkheden die zich 

in deze wijken voordoen.  

 

Leidend hierbij is het uitgangspunt om horeca te centreren in de winkelgebieden, te weten 

het Stadshart, Koningshoek, Steendijkpolder en Palet, en bij het economische en toeristische 

gebied van de binnen- en buitenhaven.  

 

1. Stadshart/Binnenstad 

Horeca speelt een belangrijke rol om het Stadshart levendig te houden en haar 

positie als recreatie- en winkelgebied te verstevigen. Het Stadshart is ook 

woongebied van veel Maassluizers; het is daarom noodzakelijk om een goede balans 

tussen beide belangen te vinden. Het Bestemmingsplan Binnenstad is gedateerd; 

momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwing van onder andere dit 

bestemmingsplan. Het voorgenomen beleid zoals in deze nota is verwoord, zal ook 

worden betrokken bij de herziening van de bestemmingsplan(nen).  

 

Voor het Stadshart blijft het beleidsuitgangspunt gelden:  

• Ontwikkeling van horecabedrijven,  

• Alleen voor horecabedrijven categorie 0 en 1 (zie paragraaf 2.3) 

 

2. Binnenstad / Haven – Hoofd 

Het huidige aanbod behelst een grillroom, (afhaal)restaurants en  café’s. Met het oog 

op de ontwikkelingen rond het havengebied in recreatieve en toeristische zin, is een 

uitbreiding van horeca, in de categorie 0, 1 en 2 wenselijk.    

 

3. Steendijkpolder 

Uitbreiding van het wijkgericht horeca aanbod in dit winkelcentrum past binnen de 

ontwikkeling in dit winkelcentrum. Op de grens van de Burgemeesterswijk en 

Steendijkpolder wordt de tweede woonservicezone van Maassluis gerealiseerd. Als 
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onderdeel hiervan heeft verpleeghuis Driemaashave het bestaande restaurant 

omgebouwd tot een Brasserie waar ook (seniore) buurtbewoners welkom zijn.  

 

4. Burgemeesterswijk  

In de bestemmingsplanwijzigingen voor dit gebied is een horecafunctie niet 

opgenomen. Gezien de woonfunctie van dit gebied, wordt een consoliderend beleid 

toegepast.  

 

5. Vogelwijk  

De Vogelwijk is een woonwijk. Slechts een aantal winkels is er gevestigd, in de 

Reigerstraat. Uitbreiding is niet wenselijk. Voor dit gebied geldt een 

reducerend/consoliderend beleid.  

 

6. Koningshoek 

Dit gebied kent een woonwijk en het winkelcentrum Koningshoek. In dit 

winkelcentrum is een aantal horecabedrijven gevestigd waaronder diverse  

lunchrooms/koffiecorners en een snackbar. Dit aanbod voorziet in- en voldoet aan de 

behoefte van het winkelend publiek aldaar. In het kader van de ontwikkelingen rond 

het winkelgebied is een beperkte uitbreiding mogelijk.  

 

7. Balkon  

Het Balkon is primair een woonwijk, met daarbij een school en buitenschoolse 

opvangvoorziening. In het bestemmingsplan Balkon is naast speeltuin Avonturis een 

horecavoorziening opgenomen.   

 

8. Rozenlaan e.o.  

Het gebied Rozenlaan en omgeving kenmerkt zich als een woonwijk. Naast de 

sporthal aan de Rozenlaan is een café/sportkantine gevestigd die voorziet in de 

behoefte om na het sporten een drankje te nuttigen. Daarnaast zijn twee 

horecabedrijven gevestigd aan het Dennendal, te weten een eetcafé en een 

snackbar. Voor dit gebied is uitbreiding niet gewenst. Het eerder ingestelde 

reducerend beleid voor dit gebied blijft gehandhaafd.  

9. Dijkpolder  

Naast de bestaande woonwijk Dijkpolder-Oost (Sparrendal e.o.) wordt momenteel 

het woonproject Wilgenrijk gerealiseerd met maximaal ca 1750 woningen. Daarnaast 

is het bedrijf Lely-Industries uitgebreid met een productiehal en kantoor. Het 

bestemmingsplan geeft aan dat er onder voorwaarden kleinschalige detailhandel, 

dienstverlening en horeca kan worden toegestaan.  

 

10. Kapelpolder 
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Het gebied Kapelpolder kenmerkt zich als een woonwijk in combinatie met 

bedrijvigheid. In het gebied is een aantal horecabedrijven gevestigd, waaronder een 

snackbar, pizzeria, café, een coffeeshop en een snooker-/biljartcentrum. Deze 

bedrijven zijn geïntegreerd in de wijk en voorzien in een (lokale) behoefte. 

Uitbreiding van horeca in dit gebied is vooralsnog niet wenselijk. Ook voor de 

Kapelpolder geldt dat er sprake is van transitie binnen dit gebied. Dit betreft de 

herstructurering, herprofilering en transformatie van het bedrijventerrein met 

mogelijk woningbouw. Er is vooralsnog geen ruimte voor de vestiging van nieuwe 

horecabedrijven. Voor het gebied Kapelpolder wordt een consoliderend beleid 

toegepast.   

11. Sluispolder 

Het gebied Sluispolder is in eerste instantie een woongebied. In met name 

winkelcentrum Palet zijn enkele horecabedrijven gevestigd, die goed geïntegreerd 

zijn in de wijk en voorzien in een behoefte. Een beperkte uitbreiding van de 

bestaande horecabedrijven in dit winkelcentrum in de vorm van daghoreca ter 

ondersteuning van het winkelende publiek kan het functioneren van het 

winkelcentrum versterken. Voor dit gebied kan dan ook beperkte ontwikkeling 

worden voorgestaan binnen categorie 0 en 1.  

In Sluispolder West zal over enkele jaren de derde woonservicezone worden 

gerealiseerd, met naar verwachting daarbinnen ook een buurtrestaurant.  

12. Aalkeetpolder 

De Aalkeetpolder is voor een groot deel recreatiegebied. In dit deel van dit gebied is 

geen horeca gevestigd. Om het gebied een toeristisch meer aantrekkelijk karakter te 

geven, kan de vestiging van een horecabedrijf worden ontwikkeld. Vanwege lopende 

juridische procedures wordt gewacht met verdere invulling van de, eventuele, 

aanwezigheid van horeca in dit gebied.  

 

13. Stationsgebied  

Het Stationsgebied is het gebied rond het NS station Maassluis – centrum. Dit gebied 

kent, in de Fenacoliuslaan, twee horecabedrijven. Daarnaast is in de Piet Heinstraat 

een pension gevestigd. Gezien het feit dat dit voornamelijk woongebied is, wordt een 

reducerend beleid voorgestaan.  Voor het gebied De Kade (Conline terrein) is volgens 

vigerend gemeentelijk beleid voor zowel detailhandel als horeca zeer beperkt tot 

geen ruimte in het projectgebied. Vanuit de beoogde kwaliteit van de ontwikkeling 

zijn deze functies in beperkte mate gewenst, mede vanuit de ambitie op het gebied 

van arbeidsplaatsen. Voor zover de ontwikkeling een eigen vraag creëert en daarbij 

aantoonbaar het bestaande aanbod en door de gemeente in beleid vastgelegde 

ontwikkelingen niet onevenredig worden gefrustreerd, zullen partijen nadere 

afspraken maken over passende toevoeging van deze functies binnen de 

ontwikkeling.  
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14. Componistenbuurt-Noord / Vloot-Schultsluis 

In de eerste Maassluise woonservicezone Vloot-Schutsluis is als onderdeel van het 

servicecentrum een buurtrestaurant gerealiseerd. Verdere uitbreiding is niet 

gewenst.  

 

15. De Dijk  

Voor het te ontwikkelen bedrijventerrein De Dijk is een bestemmingsplan in 

procedure gebracht. Ten aanzien van horeca is daarin opgenomen dat onder de 

toegestane maatschappelijke functies zoals culturele, educatieve, medische, sociale 

en levensbeschouwelijke voorzieningen, tevens voorzieningen ten behoeve van 

openbare dienstverlening, alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste 

van deze voorzieningen zijn toegestaan. Verder maakt het bestemmingsplan een 

wellnesscentre, met bijbehorende hotel- en congresfaciliteiten mogelijk.  

 

Voor gebieden of wijken die niet specifiek staan benoemd in bovenstaand overzicht, 

geldt dat er momenteel geen horecabedrijven aanwezig zijn. Hiervan wordt vastgesteld, 

dat in principe geen uitbreiding of vestiging van horecabedrijven mogelijk is.  
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5 Toezicht en Handhaving 
 
 
Uitgaan in Maassluis moet gezellig, maar ook veilig zijn. Daarom heeft de gemeente nauw 

contact en overleg met horeca ondernemers (zie onder paragraaf 3.2) en politie.  

 

De gemeente is zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving 

van horeca gerelateerde activiteiten. Handhaving vindt plaats op grond van de wettelijke kaders 

en wordt nader geconcretiseerd in het Handhavingsarrangement Horeca, zie Bijlage 1. Dit 

handhavingsarrangement is in 2014 vastgesteld en geeft bij elke overtreding de bijbehorende 

maatregel (en) aan. Onderdeel van dit Handhavingsarrangement Horeca is het 

Handhavingsprotocol Horeca- muziekgeluid. In het Handhavingsprotocol is vastgelegd hoe op 

overschrijding van de geluidsnormen wordt gehandhaafd.  

 

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de exploitatievergunning die wordt verleend op 

grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en op de drank- en horecavergunning die wordt 

verleend op grond van de Drank en Horecawet. De Politie controleert ook op de naleving van de 

genoemde vergunningen, met name op de sluitingstijden.  

 

De gemeente organiseert een aantal keren per jaar een integrale controle op horecabedrijven. 

Hierbij worden ook partijen betrokken zoals de (Vreemdelingen)Politie, Belastingdienst, 

Arbeidsinspectie en Eneco. Aan de hand van de eventueel geconstateerde overtredingen, wordt 

conform het eerdergenoemde Handhavingsarrangement Horeca gehandeld. Dit kan via de 

strafrechtelijke weg, bijvoorbeeld door middel van een proces verbaal, en/of de 

bestuursrechtelijke weg, door middel van bijvoorbeeld een bestuurlijke waarschuwing.  
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BIJLAGE 1 

 

Handhavingsarrangement Drank- en 

Horecawet 2014 

 

Gemeente Maassluis 

 

  

 

Vastgesteld op 15 juli 2014 door de burgemeester van Maassluis 
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Wetsartikel  Overtreding 1      Overtreding  
2 

Overtreding  
3 

Overtreding  
4 
 

Art. 2 tweede lid 
Verboden voor 
alcoholhoudende drank 
reclame te maken, welke niet 
voldoet aan de krachtens het 
eerste lid van art. 2 gestelde 
regels 

Bestuurlijke 
boete  

Bestuurlijke 
boete 

Bestuurlijke 
boete 

Bestuurlijke 
boete 

Art. 3 eerste lid 
Verboden zonder vergunning 
horeca-of slijtersbedrijf 
uitoefenen 
 

Bestuurlijke 
waarschuwing:  
Binnen 5 
werkdagen 
nieuwe, volledige, 
aanvraag 
indienen  

Bij geen of 
onvolledige 
aanvraag 
binnen 5 
dagen: 
procedure tot 
sluiten starten  
 

  

Art. 4, eerste lid 
Overtreden van regels gesteld 
in de Drank- en 
Horecaverordening  

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1  
Maand  
 

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 4 vierde lid 
Zonder ontheffing geopend 
zijn, sterke drank verstrekken 
of bijeenkomsten van 
persoonlijke aard houden 
(paracommerciële 
instellingen) 

Bestuurlijke 
waarschuwing,  
Bij tweede 
constatering 
wordt geen 
ontheffing meer 
verleend voor de 
duur van 1 
kalenderjaar  

Geen 
ontheffing 
meer verlenen 
voor de duur 
van 1 
kalenderjaar; 
bij  
Derde 
constatering 
wordt DH 
vergunning 
ingetrokken    

Intrekken DH 
vergunning  

 

Art. 4 vijfde lid 
Ontheffing niet aanwezig in 
inrichting 

Bestuurlijke 
waarschuwing,  
Bij tweede 
constatering 
wordt geen 
ontheffing meer 
verleend voor de 
duur van 1 
kalenderjaar. 

Geen 
ontheffing 
meer verlenen 
voor de duur 
van 1 
kalenderjaar; 
bij derde 
constatering 
wordt DH 
vergunning 
ingetrokken  

Intrekken DH 
vergunning  

 

 
Art. 9 derde lid 

    

Bestuurlijke  Schorsing DH  Schorsing DH Intrekken DH 
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Het door een 
paracommerciële inrichting 
bijhouden van een registratie 
van de barvrijwilligers die een 
voorlichtingsinstructie hebben 
gekregen 

waarschuwing Vergunning 
voor 1  
Week  

vergunning 
voor 1 maand  

vergunning 

Art. 9 vierde lid 
Het in een paracommerciële 
inrichting niet aanwezig 
hebben van een registratie (of 
afschrift daarvan) van de 
barvrijwilligers die een 
voorlichtingsinstructie hebben 
gekregen 

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 11 
Verstrekken van 
alcoholhoudende drank op 
andere gedeelten van de 
openbare weg dan die, waar 
dat verstrekken door de 
burgemeester uitdrukkelijk is 
toegestaan 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand 

Intrekken DH 
vergunning  

Art. 12 eerste lid 
Verstrekken van 
alcoholhoudende drank voor 
gebruik ter plaatse anders dan 
in een in de vergunning 
vermelde horecalokaliteit of 
anders dan op een in de 
vergunning vermeld terras 

Bestuurlijke 
waarschuwing  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 12 tweede lid 
Verstrekken van sterke drank 
voor gebruik elders dan ter 
plaatse anders dan in een 
slijtlokaliteit die in de 
vergunning is vermeld 
 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 13 eerste lid 
Verboden in een 
horecalokaliteit of op een 
terras alcoholhoudende drank 
te verstrekken voor gebruik 
elders dan ter plaatse  

Bestuurlijke 
waarschuwing  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

 
 
Art. 13 tweede lid 
Verboden in een slijtlokaliteit 
alcoholhoudende drank te 
verstrekken voor gebruik ter 
plaatse, tenzij het betreft 

 
 
Bestuurlijke 
waarschuwing 

 
 
Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

 
 
Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

 
 
Intrekken DH 
vergunning  
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verstrekking om niet door een 
persoon die in die slijtlokaliteit 
werkt en de verstrekking tot 
doel heeft de klant die 
daarom vraagt, de drank die 
verkrijgbaar is te laten 
proeven 
 

Art. 14 eerste lid 
Verboden een slijtlokaliteit 
gelijktijdig in gebruik te 
hebben voor het verrichten 
van andere bedrijfsactiviteiten 
dan die welke tot het 
slijtersbedrijf behoren dan wel 
toe te laten dat daarin 
zodanige activiteiten worden 
uitgeoefend 

Bestuurlijke 
waarschuwing  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 
 week  

Schorsing DH  
vergunning 
voor 1  
maand  

Intrekken DH 
vergunning  

Art. 14 tweede lid  
Verboden een horecalokaliteit 
of terras tevens in gebruik te 
hebben voor het uitoefenen 
van de kleinhandel of 
zelfbedieningsgroothandel of 
het uitoefenen van een van de 
in het derde lid*) genoemde 
activiteiten, dan wel toe te 
laten dat daarin zodanig 
handel wordt of zodanige 
activiteiten worden 
uitgeoefend, tenzij het betreft 
de verkoop van etenswaren 
die voor consumptie gereed 
zijn 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Schorsing DH  
vergunning 
voor 1  
week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1  
maand  

Intrekken DH 
vergunning  

Art. 15 eerste lid  
Verboden de kleinhandel, met 
uitzondering van de 
kleinhandel in condooms en 
damesverband, of de 
zelfbedieningsgroothandel of 
een in artikel 14 derde lid 
genoemde activiteit, uit te 
oefenen in een lokaliteit 
behorende tot een inrichting 
waarin het horecabedrijf 
wordt uitgeoefend, indien het 
publiek uitsluitend toegang 
heeft tot die lokaliteit  door 
een lokaliteit te betreden 
waar alcoholhoudende drank 

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1  
week  

Schorsing DH  
vergunning 
voor 1  
maand  

Intrekken DH  
vergunning  
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aanwezig is 

Art. 15 tweede lid  
Verboden dat een 
slijtlokaliteit in verbinding 
staat met een ruime waarin de 
kleinhandel of 
zelfbedieningsgroothandel of 
enige in artikel 14 derde lid 
genoemde activiteiten wordt 
uitgeoefend, tenzij voldaan 
aan bij algemene maatregel 
van bestuur te stellen 
voorschriften 

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Maand  

Intrekken DH  
Vergunning  

Art. 16 
Het is degene, die 
bedrijfsmatig of anders dan 
om niet alcoholhoudende 
dranken verstrekt, verboden 
daartoe automaten, waaruit 
afnemers zelfstandig zodanige 
drank kunnen betrekken 
aanwezig te hebben, tenzij 
deze zich bevinden in 
hotelkamers, ingericht voor 
nachtverblijf, welke deel 
uitmaken van een inrichting 
waarin het horecabedrijf 
rechtmatig wordt uitgeoefend 
 

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 17 
Verboden bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
alcoholhoudende drank voor 
gebruik elders dan ter plaatse 
aan particulieren te 
verstrekken of af te leveren 
anders dan in een gesloten 
verpakking, die niet zonder 
kenbare beschadiging 
rechtmatig wordt uitgeoefend 

Bestuurlijke 
Waarschuwing  

Schorsing DH 
Vergunning 
voor 1 
Week  
 

Schorsing DH 
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 18 eerste lid 
Verboden in de uitoefening 
van een ander bedrijf dan het 
slijtersbedrijf zwak-
alcoholhoudende drank voor 
gebruik elders dan ter plaatse 
aan particulieren te 
verstrekken 

Bestuurlijke boete  
 
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
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Art. 18 derde lid 
Zwak-alcoholhoudende 
dranken zijn in de gevallen als 
bedoeld in het tweede lid 
(supermarkten ed) zodanig in 
de besloten ruimte geplaatst, 
dat deze dranken voor het 
publiek duidelijk te 
onderscheiden zijn van 
alcoholvrije dranken. 
Alcoholvrije alternatieven 
voor bier en wijn hoeven niet 
te worden onderscheiden van 
zwak-alcoholhoudende 
dranken.  

Bestuurlijke boete  Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Art. 19 eerste lid 
Verboden, anders dan in de 
rechtmatige uitoefening van 
het slijtersbedrijf of van het 
partijen-catering bedrijf, 
gelegenheid te bieden tot het 
doen van bestellingen voor 
sterke drank en sterke drank 
op bestelling af te leveren of 
te doen afleveren aan huize 
van particulieren.  

Bestuurlijke boete  
 
 
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Art. 19 tweede lid 
Verboden gelegenheid te 
bieden tot het doen van 
bestellingen voor zwak-
alcholhoudende drank en 
zwak-alcoholhoudende drank 
op bestelling af te leveren of 
te doen afleveren aan huizen 
van particulieren, anders dan 
vanuit:  

a. Een niet voor publiek 
toegankelijke besloten 
ruimte, waarin deze 
bestellingen plegen te 
worden aanvaard, niet 
zijnde een 
horecalokaliteit 

b. Een ruimte als 

Bestuurlijke boete  Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
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bedoeld in artikel 18, 
tweede lid 

c. Een inrichting waarin 
het slijtersbedrijf 
wordt uitgeoefend 

Art. 19a eerste lid 
Burgemeester kan de 
natuurlijke- of rechtspersoon 
die een bedrijf exploiteert als 
bedoeld in artikel 18, tweede 
lid, of artikel 19 tweede lid 
onder a, en die in een periode 
van 12 maanden drie maal 
artikel 20, eerste lid, heeft 
overtreden, de bevoegdheid 
ontzeggen zwak-
alcoholhoudende drank te 
verkopen vanaf de locatie 
waar bedoeld gedrag heeft 
plaatsgevonden 
 

Ontzegging 
verkoop  
Van 
alcoholhoudende 
drank voor de 
periode van 12  
weken  

   

Art. 20 eerste lid 
Verboden bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
alcoholhoudende drank te 
verstrekken aan een persoon 
van wie niet is vastgesteld dat 
deze de leeftijd van 18 jaar 
heeft bereikt. Onder 
verstrekken wordt eveneens 
begrepen het verstrekken van 
alcoholhoudende drank aan 
een persoon van wie is 
vastgesteld dat deze de 
leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, welke drank echter 
kennelijk bestemd is voor een 
persoon van wie niet is 
vastgesteld dat deze de 
leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt 

Bestuurlijke  
boete 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor  
1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

 

Art. 20 derde lid 
Verboden in een slijtlokaliteit 
de aanwezigheid toe te laten 
van een persoon van wie niet 
is vastgesteld dat deze de 
leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt, anders dan onder 
toezicht van een persoon van 
21 jaar of ouder 

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor  
1 maand 

Intrekken DH  
Vergunning  
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Art. 20 vijfde lid 
In een horeca- of slijtlokaliteit 
dient duidelijk zichtbaar en 
goed leesbaar te worden 
aangegeven welke 
leeftijdsgrens of 
leeftijdsgrenzen gelden 
 

Bestuurlijke 
waarschuwing  
 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand 
 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning  
 

Art. 20 zesde lid 
Verboden in een slijtlokaliteit 
of horecalokaliteit of op een 
terras de aanwezigheid toe te 
laten van een persoon die in 
kennelijke staat van 
dronkenschap of kennelijk 
onder invloed van andere 
psychotrope stoffen verkeert.  

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor  
1 week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
maand 

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 20 zevende lid 
Verboden in kennelijke staat 
van dronkenschap of kennelijk 
onder invloed van andere 
psychotrope stoffen dienst te 
doen in een slijtlokaliteit of 
horecalokaliteit  

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH 
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH  
Vergunning  

 

Art. 21 
Verboden bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
alcoholhoudende drank te 
verstrekken, indien 
redelijkerwijs moet worden 
vermoed, dat dit tot 
verstoring van de openbare 
orde, veiligheid of zedelijkheid 
zal leiden 

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
maand 

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 22 eerste lid 
Het is verboden bedrijfsmatig 
of anders dan om niet 
alcoholhoudende drank te 
verstrekken:  

a. Op plaatsen waar 
brandstof voor 
middelen van vervoer 
aan particulieren 
wordt verstrekt en in 
winkels die aan een 
benzinestation zijn 
verbonden 

b. In winkels die 
verbonden zijn aan 
een inrichting waarin 

Bestuurlijke boete  
 

Bestuurlijke 
boete  
 

Bestuurlijke 
boete 
 

Bestuurlijke 
boete  
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het horecabedrijf 
wordt uitgeoefend 
gelegen langs een 
krachtens de 
Wegenverkeerswet 
als autoweg 
aangeduide weg 

c. In ruimten gelegen 
langs een 
autosnelweg, tenzij 
het verstrekken van 
alcoholhoudende 
drank betreft voor 
gebruik ter plaatse in 
een horecalokaliteit of 
op een daarbij 
behorend terras, en in 
die inrichting 
hoofdzakelijk warme 
maaltijden voor 
directe consumptie 
ter plaatse worden 
verstrekt.  

Art. 22 tweede lid 
Bij amvb van het bestuur kan 
het bedrijfsmatig of anders 
dan om niet verstrekken van 
alcoholhoudende drank 
worden verboden:  

a. In stadions of bij die 
maatregel 
aangewezen delen 
daarvan, in gebruik bij 
organisaties van 
betaald voetbal, 
gedurende de tijd dat 
zij ivm wedstrijden 
van betaald voetbal 
voor het publiek 
geopend zijn 

b. In gebouwen of in die 
maatregel 
aangewezen delen 
daarvan, die in 
gebruik zijn bij 
instellingen op het 
terrein van de 
gezondheidszorg en 
het onderwijs en in 
zwembaden 

Bestuurlijke boete Bestuurlijke 
boete 

Bestuurlijke 
boete 

Bestuurlijke 
boete 
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Art. 24 eerste lid, onder a 
Verboden een horecalokaliteit 
of slijtlokaliteit voor het 
publiek geopend te houden 
indien in de inrichting niet 
aanwezig is een 
leidinggevende die vermeld 
staat op het aanhangsel bij de 
vergunning, bedoeld in artikel 
29, tweede lid, met betrekking 
tot die inrichting of een 
andere vergunning van 
dezelfde vergunninghouder 

Bestuurlijke 
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 24 eerste lid, onder b 
Verboden een horecalokaliteit 
of slijtlokaliteit voor het 
publiek geopend te houden 
indien in de inrichting niet 
aanwezig is een persoon 
wiens bijschrijving op grond 
van art. 30 eerste lid, is 
gevraagd, mits de ontvangst 
van die aanvraag is bevestigd, 
zolang nog niet op die 
aanvraag is beslist 

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 24 tweede lid onder a 
Het is een paracommerciële 
rechtspersoon verboden een 
horecalokaliteit gedurende de 
tijd dat daar alcoholhoudende 
drank wordt verstrekt, 
geopend te houden, indien in 
de inrichting niet aanwezig is:  
een leidinggevende die 
vermeld staat op het 
aanhangsel bij de vergunning, 
bedoeld in artikel 29, tweede 
lid, met betrekking tot die 
inrichting of een andere 
vergunning van dezelfde 
vergunninghouder 

Bestuurlijke 
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Week  

Schorsing DH 
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 24 tweede lid onder b 
Het is een paracommerciële 
rechtspersoon verboden een 
horecalokaliteit gedurende de 
tijd dat daar alcoholhoudende 
drank wordt verstrekt, 
geopend te houden, indien in 
de inrichting niet aanwezig is:  
Een persoon wiens 

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  
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bijschrijving op grond van 
artikel 30a, eerste lid, is 
gevraagd, mits de ontvangst 
van die aanvraag is bevestigd, 
zolang nog niet op die 
aanvraag is beslist 

Art. 24 tweede lid onder c 
Het is een paracommerciële 
rechtspersoon verboden een 
horecalokaliteit gedurende de 
tijd dat daar alcoholhoudende 
drank wordt verstrekt, 
geopend te houden, indien in 
de inrichting niet aanwezig is:  
Een barvrijwilliger die een 
voorlichtingsinstructie als 
bedoeld in artikel 9, tweede 
lid, heeft gekregen 

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1 
Week  

Schorsing DH 
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 24 derde lid 
Verboden in een slijtlokaliteit 
of horecalokaliteit, gedurende 
de tijd dat daarin dranken 
worden verstrekt, personen 
jonger dan 16 jaar dienst te 
laten doen 

Bestuurlijke  
Waarschuwing  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Week  

Schorsing DH  
Vergunning 
voor 1  
Maand  

Intrekken DH 
Vergunning  

Art. 25 eerste lid 
Verbod op aanwezig en in 
voorraad hebben van 
alcoholhoudende dranken in 
voor publiek geopende ruimte  

Bestuurlijke boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
 

Art. 25 tweede lid 
Verbod op het (doen) nuttigen 
van alcoholhoudende dranken 
in voor publiek geopende 
ruimte 

Bestuurlijke boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
 

 Bestuurlijke 
boete  
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Art. 25 derde lid  
Het is degene die een 
vervoermiddel gebruikt voor 
het rondtrekkend uitoefenen 
van kleinhandel verboden 
daarin, daarop of daaraan 
alcoholhoudende drank 
aanwezig te hebben, tenzij het 
betreft een vervoermiddel dat 
gebruikt wordt voor:  

a. Het rechtmatig aan 
particulieren 
afleveren van 
alcoholhoudende 
drank op bestelling  

b. Het binnen het 
vervoermiddel 
verstrekken van zwak-
alcoholhoudende 
drank in het kader van 
het rondtrekkend 
uitoefenen van 
kleinhandel 
overwegend bestaand 
uit de handel in een 
gevarieerd 
assortiment 
levensmiddelen en 
kruideniersartikelen 

 

Bestuurlijke boete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurlijke 
boete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bestuurlijke 
boete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuurlijke 
boete   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art. 25a eerste lid / 
Gemeentelijke Verordening  
Verbod op bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
verstrekken van 
alcoholhoudende drank  

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

Intrekken DH 
vergunning 

Art. 25b eerste lid / 
Gemeentelijke Verordening  
Verbod op toelaten personen 
beneden een bij die 
verordening te bepalen 
leeftijd    

Bestuurlijke  
waarschuwing 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

 Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

 Intrekken DH 
vergunning 

Art. 25c eerste lid / 
Gemeentelijke Verordening  
Verbod op bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
verstrekken van 
alcoholhoudende drank  in of 
vanuit locaties ogv art 18 
(winkels)  

Bestuurlijke  
Boete  

Bestuurlijke 
boete 

 Bestuurlijke 
boete  

 Bestuurlijke 
boete 
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Art. 25d eerste lid / 
Gemeentelijke Verordening  
Verbod bedrijfsmatig of 
anders dan om niet 
alcoholhoudende dranken te 
verstrekken ihkv prijzenacties     

Bestuurlijke  
boete 

Bestuurlijke 
boete 

 Bestuurlijke 
boete  

 Bestuurlijke 
boete 

Art. 29 derde lid  
De vergunning, zoals bedoel in 
art. 29 eerste lid, en het 
daarbij behorende aanhangsel 
of afschriften daarvan, en in 
voorkomende gevallen een 
afschrift van de aanvraag, 
bedoeld in art. 30a eerste lid 
en de ontvangstbevestiging 
bedoeld in art. 30a, vierde lid, 
of een afschrift daarvan, zijn 
in de inrichting aanwezig 

Bestuurlijke  
waarschuwing 
 
 

Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 week  

 Schorsing DH 
vergunning 
voor 1 maand  

 Intrekken DH 
vergunning  

Art. 35 tweede lid 
Een ontheffing kan onder 
beperkingen worden 
verleend; aan een ontheffing 
kunnen voorschriften worden 
verbonden.  

Bestuurlijke 
waarschuwing  

Weigering 
ontheffing ogv 
art. 35 eerste 
lid voor 1 jaar 

  

Art. 35 vierde lid  
De ontheffing, of een afschrift 
daarvan, is ter plaatse 
aanwezig 

Bestuurlijke 
waarschuwing  

Weigering 
ontheffing ogv 
art. 35 eerste 
lid voor 1 jaar  

  

Art. 45 eerste lid  
Het is degene die de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft 
bereikt, verboden op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen 
alcoholhoudende drank 
aanwezig te hebben of voor 
consumptie gereed te hebben, 
met uitzondering van plaatsen 
waar bedrijfsmatig of anders 
dan om niet alcoholhoudende 
drank voor gebruik elders dan 
ter plaatse wordt verstrekt.  

strafbepaling  
ogv art. 45 
tweede lid  
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 BIJLAGE 2 

 
 
 
 
 

Handhavingsarrangement APV 
2014 

 
Gemeente Maassluis 
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N
r. 

Omschrijving Eerste 
overtreding 

Tweede 
overtreding 

Derde 
overtreding 

Vierde 
overtreding 

1. Exploitatie zonder 
vergunning 

Sluiting totdat 
vergunning is 
verleend 

   

2. Exploitatie zonder 
geldige vergunning 

Sluiting tot 
akkoord snelle 
check en 
ontvangst 
nieuwe/gewijzig
de aanvraag 
binnen 5 
werkdagen 

Bij het niet 
indienen van 
een aanvraag 
wordt een last 
onder 
dwangsom 
opgelegd 

  

3. Niet voldoen 
voorwaarden 
ontheffing 
glasverbod 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Intrekking 
ontheffing  

  

4. Overtreding 
aanwezigheidsplicht 
leidinggevende 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

5. Onvoldoende 
maatregelen nemen 
tegen weren 
glaswerk buiten de 
inrichting 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

6. Het toelaten van 
bezoekers in de 
inrichting na 
sluitingstijd door de 
exploitant/leidinggev
ende of tijdens een 
opgelegde sluiting 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

7. Handel in goederen 
in de inrichting 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

8. Ernstige incidenten 
zoals: 

- Discriminati
e 

- Overlast in 
en vanuit de 
inrichting 
(inbegrip 
van terras) 

- Niet 
gecertificeer
de portiers  

- Tewerkstelli
ng personen 
zonder 
geldige 
verblijfstitel 

- Gelegenhei
d geven tot 
deelname 
aan illegale 
kansspelen 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting en/of 
intrekking 
exploitatievergu
nning tussen 1 
week en 6 
maanden 
afhankelijk 
zwaarte incident 

Sluiting en/of 
intrekking 
exploitatievergu
nning 
onbepaalde tijd 
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* lijst niet limitiatief 

9. Zeer ernstige 
incidenten zoals: 

- Schiet- en/of 
steekinciden
t 

- Aantreffen 
wapens  

- Geweld 
(door 
personeel 
en/of 

- bezoekers  
- Schijnbehee

r  
- Gelegenhei

d geven tot 
deelname 
aan illegale 
kansspelen 
op 
grootschalig 
niveau 

 
* lijst niet limitiatief 

Sluiting en/of 
intrekking 
exploitatievergu
nning tussen 1 
week en 6 
maanden 
afhankelijk 
zwaarte incident 

Sluiting en/of 
intrekking 
exploitatievergu
nning 
onbepaalde tijd 

  

1
0. 

Exploiteren van een 
lokale loterij zonder 
een vergunning met 
een prijzenpakket 
van  
€ 4500,00 of minder 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning  

1
1. 

Exploiteren van een 
lokale loterij zonder 
een vergunning met 
een prijzenpakket € 
4500,00 of meer 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

 

1
2. 

Exploiteren van een 
klein kansspel 
(bingo, rad van 
fortuin, 
vogelpiekspel) 
zonder hier voor 
aanvang melding 
van te doen. 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

1
3. 

Exploiteren van een 
klein kansspel  
(bingo, rad van 
fortuin, 
vogelpiekspel) in 
strijd met 
voorwaarden 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 

 

1
4. 

Overtreding APV 
overig 

Bestuurlijke 
waarschuwing 

Sluiting 1 week Sluiting 1 
maand 

Intrekking 
exploitatievergu
nning 
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Bijlage3 : uitvoeringsvoorschriften 
 
Exploitatievergunning 

- Voor vergunde horeca inrichtingen geldt een aanwezigheidsplicht, wat inhoudt 
dat wanneer de inrichting is geopend, een beheerder die vermeld is op de 
vergunning aanwezig moet zijn. De beheerder/leidinggevende wordt genoemd in 
een bijlage behorende bij de exploitatievergunning en de leidinggevende wordt 
genoemd in het aanhangsel behorende bij de drank- en horecavergunning. 

- Een wijziging in beheerders/leidinggevenden (bijschrijven of afmelding) kan 

binnen de bestaande vergunning worden aangevraagd. De bijlage wordt dan 

aangepast.  

 


