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Afdeling 8. Toezicht op openbare inrichtingen
Artikel 2:27 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. openbare inrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of
spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een openbare inrichting wordt in ieder
geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis en
clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en
andere aanhorigheden;
b.terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van de openbare inrichting waar
sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden
geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;
c.vergunninghouder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de vergunning, bedoeld in
artikel 2:28, eerste lid van deze verordening is verleend;
d.leidinggevende:
1°.de natuurlijke persoon of de bestuurders van een rechtspersoon of hun gevolmachtigden, voor wiens
rekening en risico de openbare inrichting wordt uitgeoefend;
2°.de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan een openbare inrichting;
3°.de natuurlijke persoon, die onmiddellijke leiding geeft in een openbare inrichting;
e.barvrijwilliger: de natuurlijke persoon, als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Drank- en Horecawet, of
de wet die hiervoor in de plaats treedt.
Artikel 2:28 exploitatie openbare inrichting
1.Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester
a. een openbare inrichting te exploiteren;
b. één of meer bij de openbare inrichting behorende terrassen te exploiteren, voor zover deze onder de
uitzonderingscategorie van artikel 2:28, vierde lid van deze verordening vallen.
2.De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met
het geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit en geen
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht is verleend.
3.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:5 kan de burgemeester de vergunning weigeren indien:
a.naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de
openbare inrichting op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed;
b.de aanvrager geen verklaring omtrent gedrag met betrekking tot de leidinggevende van de inrichting
overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is
afgegeven;
c.niet voldaan is aan de ingevolge deze afdeling voor de leidinggevenden geldende eisen;
d.redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag
vermelde in overeenstemming zal zijn.
4.Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare
inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;
b. een zorginstelling;
c. een museum; of
d. een bedrijfskantine of bedrijfsrestaurant.
Artikel 2:28a Inhoud exploitatievergunning en aanhangsel vergunning
1.De burgemeester vermeldt in een vergunning:
a. de vergunninghouder;
b. tot welke bedrijfsuitoefening de vergunning strekt;

c. de plaats waar de openbare inrichting zich bevindt;
d. de situering en de oppervlakte van het (de) terras(sen) van de openbare inrichting;
e. de voorschriften en/of beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden.
2. De burgemeester vermeldt in een aanhangsel bij de vergunning de leidinggevenden.
3. De vergunning en het daarvan deel uitmakende aanhangsel, of afschriften daarvan, en in
voorkomende gevallen een afschrift van de aanvraag, als bedoeld in artikel 2:28c, eerste lid, van deze
verordening, en de ontvangstbevestiging, als bedoeld in artikel 2:28c, derde lid, van deze verordening of
een afschrift daarvan, zijn in de openbare inrichting aanwezig.
Artikel 2:28b Eisen aan leidinggevenden
1. De leidinggevenden voldoen aan de volgende eisen:
a. zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt;
b. zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
c. zij staan niet onder curatele.
2. Het is verboden een openbare inrichting voor het publiek geopend te houden indien in de openbare
inrichting niet aanwezig is:
a. een op de vergunning of het aanhangsel vermelde leidinggevende, of - indien de openbare inrichting
wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon - een barvrijwilliger;
b. een persoon wiens bijschrijving op grond van artikel 2:28c, eerste lid, van deze verordening is
gevraagd, mits de ontvangst van die aanvraag is bevestigd, zolang nog niet op die aanvraag is beslist.
3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op exploitatievergunningen, als bedoeld in artikel 2:28,
eerste lid, aanhef en onder b., van deze verordening, die louter betrekking hebben op de exploitatie van
een terras.
Artikel 2:28c Wijziging aanhangsel exploitatievergunning
1. Een vergunninghouder meldt aan de burgemeester zijn wens om een persoon als leidinggevende te
laten bijschrijven;
2. Deze melding geldt als aanvraag tot wijziging van het aanhangsel.
3. De burgemeester bevestigt onverwijld schriftelijk of elektronisch de ontvangst van de aanvraag.
4. De burgemeester weigert de wijziging van het aanhangsel indien de persoon bedoeld in artikel 28c,
eerste lid, van deze verordening niet voldoet aan de in artikel 2:28b van deze verordening gestelde eisen.
Artikel 2:28d Wijziging exploitatievergunning openbare inrichting
Indien een openbare inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in
overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder verplicht
bedoelde wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt, indien
aan de ten aanzien van de openbare inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning,
waarin de ingevolge artikel 2:28a van deze verordening vereiste omschrijving is aangepast aan de
nieuwe situatie.
Artikel 2:28e Intrekkings-, wijzigings- en schorsingsgronden
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning intrekken, wijzigen of
schorsen indien:
a. de vergunninghouder en/of leidinggevenden de bepalingen in deze afdeling overtreden;
b. aannemelijk is dat de vergunninghouder en/of leidinggevenden betrokken zijn, of hun ernstige
nalatigheid kan worden verweten, bij activiteiten in of vanuit de inrichting die een gevaar opleveren voor
de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid en/of een bedreiging vormen voor het woon- of
leefklimaat in de omgeving van de inrichting;
c. de vergunninghouder en/of leidinggevenden toestaan of gedogen dat in de openbare inrichting
strafbare feiten worden gepleegd;
d. de vergunninghouder en/of leidinggevenden zich schuldig maken aan discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook;
e. zich in of vanuit de inrichting feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het (ongewijzigd)
geopend blijven van de openbare inrichting gevaar oplevert voor de openbare orde, veiligheid,
zedelijkheid of gezondheid en/of een bedreiging vormt voor het woon- of leefklimaat in de omgeving van
de inrichting.

f. een vergunninghouder in een periode van twee jaar ten minste drie maal op grond van artikel 2:28c,
eerste lid van deze verordening om bijschrijving van een persoon op het aanhangsel bij de vergunning
heeft verzocht en de burgemeester die wijziging van het aanhangsel ten minste driemaal heeft geweigerd
op grond van artikel 2:28c, vierde lid van deze verordening.

Artikel 2:29 Sluitingstijd
1. Openbare inrichtingen zijn dagelijks gesloten tussen 24 uur en 6 uur (sluitingstijd).
2. Het in het eerste lid van deze verordening bepaalde is niet van toepassing tijdens de nacht van 31
december op 1 januari, onder de voorwaarde dat iedere vergunninghouder van een openbare inrichting
dient te zorgen dat geen verstoring plaatsvindt van de openbare orde en veiligheid in relatie tot het woonen leefklimaat.
3. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de
inrichting te laten verblijven gedurende de sluitingstijd
4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd.
5. De burgemeester kan nadere regels stellen ten aanzien van het bepaalde in het eerste lid en daarbij
bepalen dat andere sluitingstijden gelden.
6. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a., gelden dezelfde
sluitingstijden als voor de winkel.
7. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin is voorzien bij of krachtens de
Wet milieubeheer.
Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting
1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in
geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere dan de
krachtens artikel 2:29 van deze verordening geldende sluitingstijden vaststellen.
2. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of gezondheid of in
geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijke sluiting bevelen.
Deze bevoegdheid komt hem in elk geval toe indien sprake is van een van de in artikel 2:28e van deze
verordening genoemde situaties waarin intrekking, wijziging of schorsing van de vergunning mogelijk is.
3. Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 13b
van de Opiumwet.
Artikel 2:31 Verboden gedragingen
Het is verboden in een openbare inrichting
a. de orde te verstoren;
b. zich te bevinden gedurende de sluitingstijd of de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond
van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste en tweede lid;
c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras;

