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3e Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 
2011 met betrekking tot horecasluitingstijden inclusief terrassluitingstijden 
 
Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 
 
Overheidsorganisatie 
 

Gemeente Stichtse Vecht 

Officiële naam 
regeling 
 

3e Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Stichtse Vecht 2011 met betrekking tot de aanpassing 
horecasluitingstijden inclusief terrassluitingstijden 
 

Citeertitel 
 

3e Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening  

Vastgesteld door  
 

Gemeenteraad  

Onderwerp Openbare orde en veiligheid/financiën en economie 
 

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
Geen. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet, artikel 149. 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) 
n.v.t. 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 
 
Datum van 
in werking 
treden 

Terugwerkende  
kracht t/m 

Datum van
uit werking
treden 

Betreft Datum van 
ondertekening
Bron van 
bekendmaking

Kenmerk  
voorstel 

..-..-2011   Nieuwe 
regeling 

Vechtstroom  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agendanummer 
 
 
Registratie nummer 
Z/13/22762-VB/13/02830 

Raadsbesluit 
gewijzigd 
Onderwerp 
3e Wijzigingsverordening APV Stichtse Vecht 2011 - sluitingstijden horeca 
 
Begrotingswijziging 
 
 
Datum raadsvergadering 
2 juli 2013 
 
Werksessie 
11 juni 2013 
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Tekst van de regeling 
 
Intitulé 
 
3e Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 
2011 met betrekking tot horecasluitingstijden inclusief terrassluitingstijden 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 
 
gelet op: 
- het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013;  
- de bespreking in de werksessie van 11 juni 2013; 
 
 
besluit 
vast te stellen de 
 
3e Wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening Stichtse Vecht 
2011 met betrekking tot horecasluitingstijden inclusief terrassluitingstijden 
 
Artikel 1 
Het eerste lid van artikel 2:29 (Sluitingstijd) wordt als volgt gewijzigd: 
 
1. Openbare inrichtingen, 

a. zijn gesloten op maandag tot en met vrijdag tussen 03.00 uur en 07.00 uur, en op zaterdag 
en zondag tussen 04.00 uur en 07.00 uur (sluitingstijd), met dien verstande dat vanaf 02.00 
uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten en aanwezige bezoekers de inrichting 
om 03.00 respectievelijk 04.00 uur moeten hebben verlaten  

b. In afwijking van het bepaalde onder a  is het verboden een bij een inrichting behorend 
terras voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten 
verblijven tussen 24.00 en 07.00 uur. 

 
Artikel 2 
Het eerste lid van artikel 2:30 (Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting) wordt als volgt gewijzigd: 
 

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, nadelige beïnvloeding 
van het woon- en leefklimaat, zedelijkheid of gezondheid of in het geval van bijzondere 
omstandigheden voor een of meerdere inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen 
of tijdelijk sluiting bevelen. 

 
Artikel 3 Inwerkingtreding 
Deze wijziging treedt in werking op  15 juli 2013. 
 
 
2 juli 2013 
 
 
 
 
 
Griffier Voorzitter 
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