Bijlage Overzicht verschillen Drank- en Horecaverordening 2019 gemeente Zevenaar met APV artikelen i.r.t. DHW en
Drank- en Horecaverordening Rijnwaarden 2013
Artikel Titel
1

2

6

Verschillen

Begripsbepalingen

Harmonisatie in nieuwe verordening

Rijnwaarden: Alcoholhoudende drank, bijeenkomst persoonlijke aard, Bestaand: De wet, horecabedrijf, bijeenkomst van
college, gemeente, horecabedrijf, para commerciële rechtspersoon, persoonlijke aard, terras, paracommerciële rechtspersoon,
sterke drank, vergunning, wet, zwakalcoholhoudende drank.
vergunning
Toevoeging/nieuw: Bezoeker, paracommerciële inrichting,
Zevenaar: De wet, horecabedrijf, horecawerkzaamheid, lokaliteit,
feestdagen
terras.
Reden: Begrippen zijn relevant voor handhaving.
Voorschriften aan vergunningen om het Rijnwaarden: geen opname
Toevoeging/nieuw: Burgemeester kan aan een vergunning
Zevenaar: geen opname
horecabedrijf uit te oefenen
voor een horecabedrijf voorschriften verbinden, alleen: ter
bescherming van volksgezondheid, openbare orde en
naleving van art. 20 DHW.
Schenktijden en verbod verstrekken
Rijnwaarden: 1. Het is de paracommerciële rechtspersoon verboden Opgenomen als: ‘gereserveerd’.
van sterke drank
alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van
persoonlijke aard of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen Reden: De verstrekking van alcoholische dranken bij
die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende
paracommerciële inrichtingen is geregeld bij art. 7 lid 2
geregeld.
rechtspersoon zijn betrokken. 2. Het is de paracommerciële
rechtspersoon toegestaan sterke drank te verstrekken.
Zevenaar: Het is verboden sterke drank anders dan om niet voor
gebruik ter plaatse, dan wel bedrijfsmatig voor gebruik elders dan ter
plaatse te verstrekken in een inrichting:
a. waarin of in een onderdeel waarvan uitsluitend of in hoofdzaak
geringe eetwaren, zoals belegde broodjes, patates frites of croquetten,
e.d. worden verkocht;
b. die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik
is bij jeugd- of sportorganisaties of -instellingen;
c. die of waarvan een onderdeel in gebruik is als inrichting voor het
geven van onderwijs;
d. die gelegen is op een kampeerterrein of caravanterrein.

Artikel Titel
7

Schenktijden paracommerciële
inrichtingen

Verschillen

Harmonisatie in nieuwe verordening

Rijnwaarden: De tijden om alcoholhoudende drank te mogen
verstrekken zijn per categorie paracommerciële rechtspersoon
ingedeeld met vaststaande tijdstippen. Deze zijn niet gekoppeld aan
een activiteit die wordt uitgeoefend i.v.m. de statutaire doelen van de
rechtspersoon.

Aanpassing:
1. De schenktijden in de gemeente Zevenaar bij
paracommerciële inrichtingen zijn één uur voor de aanvang
en tot twee uur na afloop van een activiteit die wordt
uitgeoefend in verband met de statutaire doelen van de
rechtspersoon.
2. Tijdens de onder lid 1 genoemde schenktijd mag in de
paracommerciële inrichting uitsluitend
zwakalcoholhoudende drank worden verstrekt.

Zevenaar: art. 2:34b sub b APV

9

Privébijeenkomsten en bijeenkomsten Rijnwaarden: Redactioneel/plaats van het artikel (eerst art. 3 lid 1)
Zevenaar: geen opname
derden

10

Verbod verstrekken van sterke drank

Rijnwaarden: artikel 3 lid 2, sterke drank is toegestaan
Zevenaar: geen opname

De verstrekking van alcoholische dranken is hierdoor
gekoppeld aan een activiteit die wordt uitgeoefend
Toevoeging/nieuw:
1. Het is verboden in een paracommerciële inrichting
alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens
bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften
en partijen.
2. Het is verboden in een paracommerciële inrichting
alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens
bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of
niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende
paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken.
Aanpassing:
Het is verboden in paracommerciële inrichtingen sterke
drank te verstrekken.
Reden: de DHW verbiedt het verstrekken van sterke drank
in een paracommerciële inrichting.

Artikel Titel

Verschillen

Harmonisatie in nieuwe verordening
Toevoeging/nieuw:
1. Een paracommerciële rechtspersoon geeft bij de
aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning tot
uitoefening van het horecabedrijf nadere informatieve
over de doelstelling van de paracommerciële
rechtspersoon en de doelgroep waarop de
rechtspersoon zich richt.
2. Hiertoe wordt het in de bijlage van deze verordening
opgenomen door de raad vastgestelde formulier met
aanvullende vragen ingevuld en verstrekt de
paracommerciële rechtspersoon een afschrift van de
statuten en het bestuursreglement als bedoeld in
artikel 9, eerste lid, van de wet.
Toevoeging/nieuw: Burgemeester kan aan een vergunning
voor een horecabedrijf voorschriften verbinden, alleen: ter
bescherming van volksgezondheid, openbare ore en
naleving van art. 20 DHW.
Toevoeging/nieuw: Burgemeester heeft de bevoegdheid
om in belang openbare orde of volksgezondheid juist een
bepaalde periode een algeheel tijdelijk verbod in te stellen
voor het verstrekken van alcohol.
Toevoeging/nieuw: Burgemeester heeft de bevoegdheid
om in belang openbare orde of volksgezondheid juist een
bepaalde periode voor een bepaald gebied in de gemeente
een tijdelijk verbod in te stellen voor het verstrekken van
alcohol.
Toevoeging/nieuw: Burgemeester heeft de bevoegdheid
om in belang openbare orde of volksgezondheid juist een
bepaalde periode tijdelijk (in uren) verbod in te stellen voor
het verstrekken van alcohol.
Toevoeging/nieuw: tekst opgenomen in de op te stellen
Verordening paracommercie Gemeente Zevenaar 2019.

11

Aanvullende vragen aan
paracommerciële rechtspersonen

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

13

Voorschriften slijterijen

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

14

Algeheel tijdelijk verstrekkingsverbod

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

15

Tijdelijk verstrekkingsverbod in een
deel van de gemeente

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

16

Tijdelijk verstrekkingsverbod
gedurende bepaalde uren

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

17

Mandatoire ontheffingen

Rijnwaarden: geen opname
Zevenaar: geen opname

Artikel Titel
18

19

Facultatieve ontheffingen

Intrekkingsgronden ontheffing

Verschillen

Harmonisatie in nieuwe verordening

Rijnwaarden: art. 6 (zelfde strekking)
Zevenaar: art. 7 (zelfde strekking)

Nieuwe tekst:
1. De burgemeester kan op aanvraag permanent, dan wel

tijdelijk, ontheffing verlenen van de in artikelen
6 en 10 gestelde verboden. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.
2. De burgemeester kan met het oog op bijzondere
gelegenheden van zeer tijdelijke aard op aanvraag voor
een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf
dagen ontheffing verlenen van de in artikel 7, 8 en 9
gestelde verboden en beperkingen.
3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene Wet Bestuursrecht
is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffingen
als bedoeld in dit artikel.
Rijnwaarden: art. 7 (zelfde strekking en tekst)
Strekking van Rijnwaarden overgenomen:
Zevenaar: art. 7 (niet aangegeven op welke gronden de burgemeester De in artikel 17 en 18 bedoelde ontheffingen kunnen
ontheffing van de verboden kan verlenen).
worden ingetrokken of gewijzigd indien:
a. ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige
gegevens zijn verstrekt, of
b. op grond van een verandering van de
omstandigheden of inzichten opgetreden zijn na het
verlenen van de ontheffing, moet worden
aangenomen dat intrekking of wijziging wordt
gevorderd door het belang of de belangen ter
bescherming waarvan de ontheffing is vereist, of
c. zich feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen,
dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar
oplevert voor de openbare orde, veiligheid of
zedelijkheid, of
d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en
beperkingen niet zijn of worden nagekomen, of
e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen
een daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van
een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn,
of
f.
indien de houder van de ontheffing dit verzoekt.

Artikel Titel

Verschillen

Harmonisatie in nieuwe verordening
Nieuwe tekst:
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze
verordening vervallen voor paracommerciële
inrichtingen:
a. de ontheffingen die tot dat tijdstip door het
College van Burgemeester en Wethouders en de
burgemeester zijn verleend;
b. de tot dat tijdstip gehanteerde schenk- of
taptijden.
2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze
verordening een aanvraag om een ontheffing of
vergunning is ingediend waarop nog niet is beslist,
wordt daarop deze verordening toegepast.
3. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze
verordening een bezwaarschrift is ingediend waarop
nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening
toegepast.
Nieuwe tekst:
1.
Het opgenomen artikel 2:27, lid 1 en 2, van de
‘Algemene Plaatselijke Verordening 2018
gemeente Zevenaar’ te laten vervallen voor zowel
de oude als de nieuw vastgestelde APV met de titel
‘de eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke
Verordening 2018 gemeente Zevenaar’, voor zover
in werking.
2.
De opgenomen artikelen 1, 6, 7, 8, 10, 11 en 12
van de ‘Drank- en Horecaverordening gemeente
Rijnwaarden 2013’, vastgesteld bij raadsbesluit op
17 december 2013, in te trekken.
3.
Deze verordening treed in werking op de dag na
bekendmaking van het raadsbesluit.
4.
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Drank- en
Horecaverordening gemeente Zevenaar 2019’.

20

Overgangs- en slotbepalingen

Rijnwaarden: art. 10 (zelfde strekking)
Zevenaar: geen tekstweergave.

21

Inwerkingtreding en Citeertitel

Rijnwaarden: art. 11 (Inwerkingtreding) en 12 (Citeertitel)
Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van
bekendmaking. Deze verordening wordt aangehaald als: Drank- en
Horecaverordening gemeente Rijnwaarden 2013.
Zevenaar: heeft het geregeld in de APV 2018.

