
Categoriale ontheffing sluitingstijden horeca

De burgemeester van Lelystad, gelet op artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 
Lelystad 2015

Besluit:

Op grond van artikel 2:29, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening Lelystad 2015 (APV) 
wordt tijdens hieronder specifieke benoemde nachten en openbare inrichtingen onder de vermelde 
voorschriften ontheffing verleend van sluitingstijden, zoals bedoeld in artikel 2:29, eerste lid van 
voornoemde verordening. 

1. De ontheffing wordt verleend aan openbare inrichtingen in de zin van artikel 2:27 van de APV, met 
uitzondering van:
a. inrichtingen in de zin van artikel 2:28, lid 4 en lid 5, sub b tot en met d van de APV; en
b. de coffeeshop

2. De ontheffing wordt verleend voor:
a. de nacht van 26 op 27 april (Koningsnacht);
b. de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuwjaar).

3. Aan deze ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:
a. de openbare inrichting (horecabedrijf) mag open blijven tot 06.00 uur; 
b. na 03.00 uur worden geen bezoekers meer toegelaten tot de openbare inrichting (deurbeleid);
c. een half uur voor sluitingstijd kondigt de exploitant dan wel de beheerder van de openbare 

inrichting de sluiting aan;
d. vanaf een kwartier voor sluiting:
 worden geen consumpties meer verstrekt;
 wordt de volle verlichting ontstoken; en
 wordt de muziek geleidelijk teruggedraaid.

e. vijf minuten voor de sluiting wordt de muziek geheel uitgezet; en
f. de exploitant dan wel de beheerder dan wel op dat moment aanwezige personeel van het 

horecabedrijf  draagt zorg voor:
 de voorkoming van overlast van bezoekers; en
 een rustig vertrek van bezoeker.

Overwegingen
De categoriale ontheffing sluitingstijden horeca is mede gebaseerd op het advies van de politie. 
Daarnaast hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld bij het besluit om tot deze categoriale 
ontheffing te komen.

Algemeen
- het college heeft op 25 februari 2020 de conclusies van de verkenning van de openingstijden van 

de horeca vastgesteld;
- door het college is besloten om tot een verruiming van de openingstijden te komen tijdens oud- en 

nieuwjaar en andere feestdagen;



- de verruiming van de openingstijden heeft in voorgaande jaren niet geleid tot openbare orde 
problemen of toename van overlast voor de omgeving;

- om gebruik te kunnen maken van de verruiming van de openingstijden moet een horecabedrijf 
zich houden aan de gestelde voorschriften;

- bij het verlenen van een generieke ontheffing, het voor horecabedrijven niet nodig is om 
individueel een aanvraag in te dienen voor een ontheffing;

- bij het verlenen van een generieke ontheffing zijn er geen administratieve en financiële lasten voor 
een horecabedrijf .

- Indien er wel sprake is van een verstoren van de openbare orde, veroorzaakt door (bezoekers 
van) een horecabedrijf, kunnen er andere sluitingstijden worden vastgesteld voor het betreffende 
horecabedrijf en deze ontheffing worden ingetrokken.

- Inrichtingen in de zin van artikel 2:28, lid 4 en lid 5, onder sub b tot en met d, van de APV zijn 
uitgezonderd van deze ontheffing. Deze inrichtingen oefenen het horecabedrijf niet uit als 
hoofdactiviteit en het ligt niet in de rede om deze ontheffing voor deze inrichtingen te verlenen.

- De coffeeshop is ook uitgezonderd van deze ontheffing. In de exploitatievergunning van de  
coffeeshop zijn in het belang van de openbare orde de openingstijden van de coffeeshop expliciet 
opgenomen. Op de dagen waarop de ontheffing geldt wordt daarop geen uitzondering gemaakt.

Oud- en nieuwjaar
- op 17 december 2019 heeft de burgemeester besloten dat horecabedrijven tijdens oud- en 

nieuwjaar 2019/2020 tot 06.00 uur geopend mocht blijven;
- tijdens oud- en nieuwjaar komt het bezoek aan de horecabedrijven na 24.00 uur pas op gang;
- oud- en nieuwjaar wordt door bezoekers verder gevierd in horecabedrijven die daarvoor al dan 

niet nieuwjaarfeesten organiseren;
- in voorgaande jaren zijn de openingstijden van de horecabedrijven ook verlengd tijdens oud- en 

nieuwjaar;
- niet is gebleken dat deze verruiming van openingstijden heeft geleid tot openbare orde problemen 

of overlast;

Koningsnacht
- in afstemming met de politie en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Lelystad (KHNaL) is 

onderzocht  welke feestdagen nog meer in aanmerking komen voor een dergelijke verruiming;
- KHNaL de wens heeft geuit om tot generieke ontheffing c.q. vrijstelling te verlenen tijdens 

Koningsnacht;
- Geconcludeerd is dat Koningsnacht, de nacht van 26 op 27 april, daarvoor ook in aanmerking 

komt;
- tijdens die koningsnacht er veel mensen op de been zijn in verband met de vrijmarkt in de stad;
- om bezoekers van deze vrijmarkt de gelegenheid te geven gebruik te kunnen (blijven) maken van 

de faciliteiten van de horecabedrijven er langere openstelling van horecabedrijven nodig is;

Dit besluit treedt inwerking op de dag na die van bekendmaking. 

De burgemeester van Lelystad,

Mr. I.R. Adema



Vragen over dit besluit 
U wordt uitgenodigd eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend medewerker, als dit 
besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. 
Het besluit zal dan samen met u doorgenomen worden. 

Bezwaar maken
U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met dit 
besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op 
de dag nadat dit besluit is verzonden. U moet het bezwaarschrift tijdig indienen. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen. U richt uw bezwaarschrift aan de 
burgemeester van de Gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.
Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten: 

- uw naam en adres; 
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft; 
- uw handtekening(en); 
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld 
  het dossiernummer vermelden of een kopie van de brief meesturen); 
- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. 

U kunt ook een pro- forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat u binnen zes weken een 
bezwaarschrift indient en dat u de reden waarom u het niet eens bent met het besluit later indient.
Daarnaast willen wij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

- uw telefoonnummer; 
- uw e-mailadres. 

Als iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, moet u een machtiging afgeven. 

Uitsluitend voor natuurlijke personen is het ook mogelijk om uw bezwaarschrift elektronisch in te 
dienen. Dat kan alleen via www.lelystad.nl. U kiest dan voor het Digitaal loket en Mijn loket (burgers). 
U komt dan op uw Persoonlijke internetpagina bij de gemeente Lelystad. U moet bij het indienen van 
een bezwaarschrift uw DigiD gebruiken. Meer informatie over bezwaarschriften vindt u ook op 
www.lelystad.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde 
spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening 
worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 
3500 DA Utrecht. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet dan wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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