
 

Gemeente Stichtse Vecht 

T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 

           & Gemeenteraad 

Postbus 1212 

3600 BE Maarssen 

 
Betreft: Reactie KHN Concept Drank- en Horecaverordening Stichtse Vecht 
 
 
Geacht college, Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Namens het bestuur en de leden van de afdeling Stichtse Vecht van Koninklijke Horeca 
Nederland (KHN) geven wij graag een reactie op de concept Drank- en Horecaverordening die 
op dit moment voorligt.  
 
Voor dat wij op de inhoud ingaan, willen wij een opmerking maken ten aanzien van de procedure 
die bij de totstandkoming van dit concept door de gemeenten bewandeld is. In tegenstelling tot 
wat de toelichting in de verordening wellicht doet vermoeden bij het onderwerp participatie, 
hebben wij als afdeling St Vecht van KHN ons niet akkoord verklaart met de conceptverordening 
zoals deze nu voorligt. Als bestuur van de afdeling St Vecht van KHN zijn wij door de gemeente 
niet benaderd voor deelname aan het participatie proces. Sterker nog, wij zijn er via de 
uitnodiging voor de werksessie op 9 september jl. pas achter gekomen dat er al een concept 
verordening opgesteld was zonder participatie van de zijde van de afdeling St Vecht van KHN 
hierin. Tijdens het ambtelijk horecaoverleg met de gemeente van 16 september jl hebben wij dit 
bespreekbaar gemaakt, waarna alsnog door de gemeente besloten is een participatietraject met 
o.a. de afdeling St Vecht van KHN op te starten. 
 
In de aanbiedingsbrief van de Burgemeester aan de Raad wordt bij het proces van participatie 
aangegeven dat wij als bestuur van de afdeling St Vecht van KHN tijdens de bijeenkomst van  
19 september jl. niet aanwezig konden zijn. Dat klopt inderdaad, maar berust naar onze mening 
op een misverstand. Vanuit de gemeente is per mail aan de regioadviseur van KHN gevraagd op 
welke data zij in de gelegenheid was om deel te nemen aan een participatiebijeenkomst. Omdat 
onze regioadviseur overdag werkt, heeft zij aan de hand van haar agenda voor haar beschikbare 
tijden doorgegeven (uitgaande van het feit dat deze bijeenkomst overdag zou zijn).  
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Vanuit de gemeente is haar niet gevraagd of zij en/of onze bestuursleden in de avond ook 
beschikbaar waren, maar is er aan haar voorgesteld een schriftelijke reactie te geven. Ondanks 
bovenstaande gang van zaken willen wij mevrouw Vaars complimenteren met de wijze waarop 
zij vervolgens met ons contact heeft gehouden en ons heeft geïnformeerd. Wij vertouwen erop 
dat de afdeling St Vecht van KHN bij een volgende participatieronde op tijd door de gemeente 
betrokken wordt. 
  
Dit gezegd hebbende, maken wij via deze weg alsnog graag gebruik van de mogelijkheid 
schriftelijk een reactie te geven.  
 
Artikel 4 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

In de conceptverordening wordt gesteld dat het handhaven van de schenktijden lastig is en 
dat een sterk beroep wordt gedaan op de paracommercie om mede verantwoording te 
dragen voor naleving van de regels. Pas als blijkt dat de regels niet worden nageleefd zal de 
burgemeester de raad voorstellen om alsnog stringentere schenktijden vast te stellen.  

Vanuit KHN delen wij deze zorg! De bovenstaande formulering leidt in de praktijk tot verschil 
in interpretatie en daarnaast tot lastig te handhaven. Dit niet alleen gezien vanuit de 
verschillende eindtijden van de schenktijden, maar ook door de beperkte capaciteit van 
speciaal opgeleide toezichthouders voor handhaving van de Drank&Horecawet. 

Overweging om handhaving van schenktijden makkelijker uitvoerbaar te maken zou het 
meteen invoeren van duidelijke en voor iedereen begrijpelijke regels betreffende 
schenktijden op te stellen. 

Als KHN kunnen wij ons wel vinden in de voorgestelde schenktijden op zichzelf staan van 1 
uur voor en 2 uur na de wedstrijd. 

Artikel 10 Melding Incidentele activiteiten 

In de toelichting wordt door de gemeente St Vecht artikel 10 van de verordening anders 
omschreven als waar de wet dit artikel voor bedoeld heeft : De gemeente wil 
paracommerciële instellingen in staat stellen om af en toe ( twaalf keer!) bijeenkomsten van 
persoonlijke aard en niet persoonlijke aard te organiseren die buiten de doelstelling of 
functionaliteit gaan of ruimere schenktijden te hanteren. Waarbij de incidentele activiteit bij 
de gemeente moet worden gemeld. Gekozen is voor een melding omdat het 
ontheffingensysteem extra administratie met zich brengt...... 
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Het gaat hier om bijeenkomsten van persoonlijke en niet persoonlijke aard, bijvoorbeeld 
feesten zonder enige relatie met de vereniging of instelling. 

Zowel de KHN als de BEM (Bureau Eerlijke Mededinging) vinden dit volstrekt onacceptabel!  

Het op deze wijze door de gemeente St Vecht  invulling geven aan dit artikel is niet de 
insteek  van de wet; de ontheffing (artikel 35 DHW) is namelijk bedoeld voor een 
bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van 
ten hoogste twaalf dagen Ten onrechte interpreteert de gemeente dit artikel als een 
vrijbrief om 12 keer per jaar een ontheffing te verlenen voor bijeenkomsten van 
persoonlijke en niet persoonlijke aard.. Dit artikel is bedoeld voor evenementen zoals 
bijvoorbeeld een kermis, circus of festival waarbij er sprake is van opbouw, 
evenement en afbouw. 

Daarnaast kan naar  onze mening en blijkend uit  vaste jurisprudentie  het organiseren van 
een (in  strijd met het bestemmingsplan) bijeenkomst van persoonlijke aard of niet 
persoonlijke aard van 12  keer per pc instelling niet als incidenteel aangemerkt worden maar 
als structureel! Een belanghebbende kan de gemeente reeds hierom  al verzoeken om 
handhavend hiertegen op te treden. 

De gemeente dient zich (vanuit de doelstelling van de wet om oneerlijke concurrentie tegen 
te gaan!) te realiseren dat het toestaan van 12 activiteiten voor alle paracommerciële 
instellingen binnen de gemeente Stichtse Vecht gelden en dat daarmee de reguliere horeca 
enorm wordt benadeeld! Ten slotte zijn dit activiteiten die in hoofdzaak bij de reguliere 
horeca moeten worden georganiseerd. Stel dat er 20 paracommerciële instellingen zijn dan 
betekent dit 20 x 12 = 240 bijeenkomsten . 

Artikel 12 Verbod verstrekken alcohol in snackbar 

In deze bepaling is opgenomen dat snackbars die in het bezit zijn van een DHV 
zwakalcoholhoudende drank mogen verstrekken voor gebruik ter plaatse tot 22.00 uur. 
Snackbars zonder DHV mogen tot 22.00 uur zwakalcoholhoudende drank verstrekken voor 
gebruik elders. Dit artikel is bedoeld om te voorkomen dat snackbars als café zullen worden 
gebruikt. 

De gemeente stelt hierbij de snackbar met een DHV en die zonder DHV gelijk aan elkaar 
terwijl er toch een wezenlijk verschil in wet- en regelgeving is. Een snackbar met DHV is een 
horecabedrijf dat aan alle eisen van de DHW moet voldoen. Alcoholhoudende drank mag 
worden geschonken voor gebruik ter plaatse. Verkoop voor gebruik elders dan ter plaatse 
((dus winkelverkoop voor gebruik thuis of op straat) is niet toegestaan.  
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Een snackbar met een DHV is gelijkgesteld aan de openingstijden van de reguliere horeca. 
Deze cafetaria's zouden dus ten onrechte benadeeld worden in hun bedrijfsvoering. Dat is 
niet het doel van deze verordening. 

Een snackbar zonder DHV is eigenlijk een winkel in "voor directe consumptie  geschikte 
eetwaren". Zij mogen zwakalcoholhoudende drank verkopen voor gebruik elders dan ter 
plaatse. Deze winkels hoeven niet aan de eisen van de DHW te voldoen maar wel aan de 
eisen voor levensmiddelenzaken. Zij moeten zich ook houden aan het Vrijstellingenbesluit 
Winkeltijdenwet waarin wordt bepaald dat snackbars die op zon- en feestdagen open 
zijn,nooit alcoholische dranken mogen verkopen). Indien de snackbar zonder DHV toch 
alcoholische dranken wil verkopen, moet zij zich houden aan de openingstijden van de 
Winkeltijdenwet. Winkels mogen open zijn op doordeweekse dagen en op zaterdag tussen 
6.00 en 22.00 uur. Het uitgangspunt van de Winkeltijdenwet is dat winkels in principe op 
zondag dicht zijn. Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2013 winkels toestemming geven om 
buiten deze uren open te zijn. Of de winkels op zondagen open zijn, verschilt dan ook per 
gemeente. 

Gelet op bovenstaande argumentatie, vertrouwen wij erop dat het voorliggende concept op 
onderdelen wordt aangepast. 

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onze reactie, dan horen wij het graag. 

 
Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de afdeling St Vecht 

van Koninklijke Horeca Nederland 

 

Jeroen Singels    Gert van de Middelaar    

Voorzitter    Secretaris    
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