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Aan de directie of het bestuur van:
Alle horeca en andere alcoholverstrekkers in de gemeente Purmerend

Geachte heer/mevrouw,

Onderwerp

Informatiebrief over wijzigingen gemeentelijke horecaregels & hulpmiddelen voor verantwoord
verstrekken van alcohol

Vanwege de fusie tussen Beemster en Purmerend zijn de gemeentelijke regels gelijkgetrokken. Zo ook de
regels over de horeca. Deze zijn nu gelijk voor Purmerend en Beemster. Via deze brief willen wij u
informeren over de wijzigingen en wat dit voor u betekent.

Datum

4 april 2022
Ons kenmerk

1565339

►

Nieuwe Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021

Per 1 september 2021 geldt de nieuwe Algemene plaatselijke verordening (Apv). Hierin staat dat u een
exploitatievergunning nodig heeft als gasten eten en drinken bij u in uw (horeca)bedrijf of op het terras.
Dat geldt niet alleen voor horeca, maar ook voor sportverenigingen, jongerencentra of wijkcentra met een
kantine. Voor Purmerend was deze vergunning al verplicht.

Gewijzigd is dat afhaal- en bezorgzaken ook een exploitatievergunning nodig hebben. Daarnaast hebben
de horecabedrijven, sportverenigingen, jongerencentra of wijkcentra met een kantine gelegen in
Beemster ook een exploitatievergunning nodig. In de Apv is een overgangstermijn opgenomen van 6
maanden die is ingegaan op 1 september 2021. De exploitatievergunning voor afhaal- en bezorgzaken en
(horeca)bedrijven en (sport)verenigingen in Beemster is dus vereist vanaf 1 maart 2022.

Een aantal inrichtingen zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Het gaat om zorginstellingen, musea,
bedrijfskantines/bedrijfsrestaurants en crematoria/uitvaartcentra.

Heeft u een afhaal- en bezorgzaak of in Beemster een horecabedrijf? Vraag dan de exploitatievergunning
aan via onze gemeentelijke website op de volgende pagina: https://purmerend.nl/vergunningen-en
ontheffingen/horecavergunningen/horeca-exploitatievergunning.

Sluitingstijden
In de Apv staan ook de sluitingstijden van de horecabedrijven. Deze zijn sinds 1 september 2021 gewijzigd.
Zonder ontheffing mogen horecabedrijven bezoekers ontvangen en laten verblijven tussen o7:0o uur en
01:00 uur.
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Tussen 00:00 uur en sluitingstijd mogen geen jongeren onder de 16 jaar in het horecabedrijf aanwezig zijn.
Dit geldt niet voor restaurants wanneer jongeren onder de 16 jaar worden begeleid door een persoon van
21 jaar of ouder. De laatste regel gold al voor Purmerend en geldt nu ook voor horeca in Beemster.

Wilt u in uw horecabedrijf buiten de normale openingstijden bezoekers ontvangen en laten verblijven
tussen o1:00 uur en o7:00 uur? Dan moet u hiervoor een ontheffing sluitingsuur aanvragen. De ontheffing
(jaarrond of incidenteel) kunt u aanvragen via onze gemeentelijke website op de volgende pagina:
https://purmeren d. n I/vergunn ingen-en-ontheffi ng en/h orecave rg un n in gen/open i ngs-en-slu itingsti jden
horeca bedrijven

In de "Beleidsregels ontheffing sluitingsuren openbare inrichtingen" is aangegeven op welke wijze wij
gebruik maken van de bevoegdheid om ontheffing van de sluitingstijden te verlenen. Deze beleidsregels
golden al in Purmerend, zijn aangepast op de nieuwe sluitingstijden en gelden nu ook in Beemster.

Kort samengevat kan de zogenaamde "natte horeca" (horeca met een alcoholwetvergunning) op verzoek
ontheffing van de sluitingsuren krijgen tussen o1:oo uur en o5:oo uur. Aan de ontheffing wordt de
voorwaarde verbonden dat vanaf 02:00 uur geen nieuwe bezoekers meer toegelaten mogen worden en
dat vanaf o4:30 uur de buitenverlichting wordt gedoofd en de muziek gestaakt. Voor oudjaar is een
uitzondering opgenomen. In de nacht van 31 december op 1 januari mogen namelijk na o2:00 uur wel
nieuwe bezoekers toegelaten worden.

De droge horeca (horeca zonder een alcoholwetvergunning, zoals snackbars) kan doordeweeks op verzoek
ontheffing van de sluitingsuren krijgen tussen o1:00 uur en 02:00 Uur. In het weekend kunnen deze
horecabedrijven met ontheffing tot o5:oo uur geopend zijn. Voor oudjaar is een uitzondering opgenomen.
Aan de ontheffing wordt de voorwaarde verbonden dat het alleen vóór 01.00 uur is toegestaan om zwak
alcoholhoudende drank te verkopen die alleen elders mag worden gebruikt. Gebruik ter plaatse in de zaak
en gebruik op de openbare weg is niet toegestaan.

Intrekking horecaconvenant
Verder is het Horecaconvenant Purmerend ingetrokken. Voorheen kon de natte horeca alleen in
aanmerking komen voor de ontheffing sluitingsuren als zij deelnemen aan het Horecaconvenant. De
afspraken van het Horecaconvenant zijn verwerkt in de beleidsregels en in de voorwaarden die worden
verbonden aan de exploitatievergunning. Het Horecaconvenant is dus niet meer van toegevoegde waarde
en is daarom per 18 januari 2022 ingetrokken.

Paracommerciële horeca
Ook de schenktijden voor de paracommerciële horeca zijn in verband met de gemeentelijke fusie
aangepast. Bij paracommerciële horeca gaat het om verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten
uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan de kantines van
sportverenigingen. In Beemster gold al de regel dat de paracommerciële horeca uitsluitend
alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met twee uur voor aanvang en eindigende met
twee uur na beëindiging van activiteiten mogen verstrekken die passen binnen de statutaire
doelomschrijving van de desbetreffende vereniging of stichting. Deze regel is ook voor Purmerend
ingevoerd, zodat dit verschil tussen Beemster en Purmerend gelijk is getrokken.

Terrasvergunning
Voor het plaatsen van een terras bij een horecabedrijf (ook in een winkelcentrum) en (sport)vereniging
heeft u een terrasvergunning nodig. Dit was in Purmerend al zo. Horecabedrijven en (sport)verenigingen
gelegen in Beemster hebben per 1 maart 2022 00k een terrasvergunning nodig.



Heeft u een terras in Beemster? Vraag dan de terrasvergunning aan via onze gemeentelijke website op de
volgende pagina: https://purmerend.nl/vergunningen-en
ontheffingen/horecavergunningen/terrasvergunning

Nieuw Terrassenbeleid
In Purmerend gold in aanvulling op de vergunningplicht voor terrassen het terrassenbeleid. Beemster had
nog geen terrassenbeleid. Ook dit is gelijkgetrokken. Per 25 december 2021 geldt namelijk het nieuwe
Terrassenbeleid Purmerend en Beemster 2021. In het terrassenbeleid zijn de regels opgenomen waar de
terrassen aan moeten voldoen.

In het terrassenbeleid zijn regels opgenomen over het terrasseizoen, de exploitatie van het gevelterras en
pleinterras, terrasschotten, openingstijden, terrasmeubilair en het verzekerd opslaan van terrasmeubilair.

In het terrassenbeleid kunt u bijvoorbeeld lezen dat:
• Het gevelterras het gehele jaar gevoerd mag worden. Het pleinterras mag van 1 maart tot en met 31

oktober gevoerd worden.
• Terrasverwarming op zowel gas als elektra is toegestaan op het gevelterras en pleinterras.
• Een pleinterras kan tijdens evenementen niet geëxploiteerd worden op de betreffende locatie, tenzij

de burgemeester beslist dat het wel mogelijk is om het pleinterras geheel of gedeeltelijk te plaatsen.
• Op zowel het gevelterras als pleinterras het is toegestaan om maximaal twee menuborden te plaatsen

met een breedte van maximaal o.8o meter en een hoogte van maximaal 1.70 meter.
• Op de gevelterrassen op de Koemarkt en het marktplein in de Middenbeemster is een terrasschot niet

hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 3.50 meter. Op de gevelterrassen op andere locaties is een
terrasschot niet hoger dan 2.10 meter en niet breder dan 2.00 meter.

• Op de pleinterrassen is het niet toegestaan om terrasschotten te plaatsen. Bij proef kan hier van
worden afgeweken. Dit is gedaan met de winterterrassen.

• Terrasmeubilair is maximaal 1.20 meter hoog.
• De aanvrager van een terrasvergunning een NEN 3140 keuringsrapport met betrekking tot de

elektrische installaties op het terras moet verstrekken.

Nieuw is dat de regels over het te gebruiken terrasmeubilair zijn aangepast. De horeca en gemeente
streven naar een goede ruimtelijke kwaliteit van het te gebruiken terrasmeubilair. In het terrassenbeleid
zijn twee referentiebeelden opgenomen, namelijk:

1. referentiebeelden A: impressie van terrasmeubilair voor de historische binnenstad Purmerend en
het Werelderfgoed de Beemster;

2. referentiebeelden B: impressie van terrasmeubilair voor overige locaties.

U vindt de beelden bij de toelichting op artikel 12 van het terrassenbeleid. Bij de vergunningaanvraag
wordt getoetst of het voorgestelde terrasmeubilair overeenkomt met de referentiebeelden. Bij twijfel of
het voorgestelde terrasmeubilair in overeenstemming is met de referentiebeelden, kan de burgemeester
advies vragen. In het terrassenbeleid is genoemd welke personen advies zullen geven. Pas na afgifte van
de vergunning mag het terrasmeubilair geplaatst worden.

Looptijd vergunningen en ontheffingen en leges
Voortaan verlenen wij de vergunningen en ontheffingen zo veel mogelijk voor onbepaalde tijd.
Vergunningen zijn persoons- en locatiegebonden en daarmee niet overdraagbaar. Voor de
terrasvergunning geldt dat als er alcohol op het terras wordt geschonken, het verlenen van een vergunning
voor onbepaalde tijd onder de voorwaarde is dat de exploitant ook beschikt over een
alcoholwetvergunning.



Zijn er sinds het verkrijgen van de vergunning of ontheffing wijzigingen opgetreden? Bijvoorbeeld nieuwe
leidinggevenden of een andere eigenaar/exploitant? Geef deze dan altijd zo snel mogelijk aan ons door.
Houd rekening met de kosten voor een aanvraag voor een vergunning of ontheffing.

Gewijzigde sanctiestrategie horeca
In Beemster en Purmerend gold al een sanctiestrategie horeca. In de sanctiestrategie is beschreven op
welke wijze de gemeente optreedt bij horecagerelateerde overtredingen. De sanctiestrategie is aangepast
op de gefuseerde gemeente Purmerend en de gewijzigde regelgeving.

Vindplaatsen beleid en regelgeving
Op de website www.overheid.nl wordt al het beleid en de regelgeving gepubliceerd. Op deze website vindt
u de teksten van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021, de Beleidsregels ontheffing
sluitingsuren openbare inrichtingen, het terrassenbeleid en de sanctiestrategie horeca.

Informatie op de gemeentelijke website
Op de website www.purmerend.nl vindt u veel informatie over de horecagerelateerde vergunningen en
ontheffingen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een pagina met informatie over de alcoholwetvergunning,
slijterijvergunning, horeca exploitatievergunning, de openings- en sluitingstijden, kansspelautomaten
vergunning en evenementen.

Hulpmiddelen voor verantwoord verstrekken van alcohol
Tot slot willen wij graag informatie met u delen die kan helpen bij het verantwoord verstrekken van
alcohol. Op de website https://www_nix18yoorprofs._nl] kunt u allerlei materialen vinden die helpen NDX18
uit te dragen. Denk bijvoorbeeld aan posters, muntjes, polsbandjes en raamstickers. Via de website
wyyy.materialen.nix18.nl kunt u ook een gepersonaliseerde NIX18-poster maken. Zo is het voor iedereen
duidelijk dat u NIX geeft aan jongeren onder de 18.

E-learning over verantwoord alcohol verstrekken
U en uw medewerkers kunnen ook eenvoudig zelf leren over het verantwoord schenken van alcohol. Hier
zijn zogenaamde e-learnings voor beschikbaar op de website https://verantwoordalcoholverkopen.nl/. Dit
zijn online trainingen die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en diverse brancheverenigingen.

Er is een speciale module ontwikkeld voor de vier verschillende doelgroepen, namelijk horeca, slijterijen,
studentenverenigingen en sportverenigingen. U kunt leren hoe er op een verantwoorde manier, binnen de
kaders van wet- en regelgeving, alcohol kan worden geschonken. De nadruk ligt op de naleving van de
leeftijdsgrens, het voorkomen van wederverstrekking (een meerderjarige persoon die alcohol doorgeeft
aan een minderjarige) en het niet schenken aan dronken personen.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u graag weten of u bijvoorbeeld een exploitatievergunning of
terrasvergunning nodig heeft? Dan kunt u contact met ons opnemen door te bellen naar 0299-452452 of
door een e-mail te sturen naar apv@purmerend.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Purmerend,
de teammanager Omgevingsteam,


