Informatieblad Horeca

Exploitatievergunning
Op grond van artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht moet
iedere openbare inrichting (hierna horecabedrijf) in het bezit zijn van een geldige
exploitatievergunning. Onder horecabedrijf wordt verstaan: een hotel, restaurant, pension,
café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis en elke andere voor het publiek
toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig
was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor
directe consumptie worden verstrekt of bereid. In de exploitatievergunning worden
voorschriften opgenomen aangaande de exploitatie, de terrassen en het sluitingsuur.
Een weigeringsgrond van de exploitatievergunning is het bestemmingsplan. U kunt bij de
afdeling Gemeentewinkel, bij de accountmanagers WABO, navraag doen of uw beoogde
exploitatie past binnen het bestemmingsplan.
U kunt een aanvraag voor een exploitatievergunning doen met het aanvraagformulier
exploitatievergunning. U dient het aanvraagformulier te voorzien van de bijlagen waarnaar
verwezen wordt. Het formulier treft u aan op de website.
Bibob
Op het aanvragen van een exploitatievergunning en/of een Drank- en Horecawetvergunning
is het Bibob beleid van toepassing. Dit houdt in dat u bij de aanvraag van een
exploitatievergunning ook aanvullend het vragenformulier Bibob moet invullen. De Wet
Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur. De Wet
geeft de gemeente meer mogelijkheden om bij het verlenen van horecavergunningen
criminele activiteiten op te sporen. Daarom worden er aan u extra gegevens gevraagd om
de Bibob-toets zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Het Bibobvragenformulier treft u aan op de website. U dient het formulier te voorzien van de
bijlagen waarnaar verwezen wordt.
Drank- en Horecawetvergunning
Wanneer u alcohol wilt verstrekken in uw horecabedrijf moet u op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet over een Drank- en Horecawetvergunning beschikken. Tijdens
openingstijden dient altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die vermeld staat op het
aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning. Bestuurders/ondernemers die enige
zeggenschap hebben binnen het horecabedrijf worden gezien als een leidinggevende in het
kader van de Drank- en Horecawet. Daarnaast kunt u nog andere leidinggevende op het
aanhangsel van de Drank- en Horecawetvergunning bijschrijven die bijvoorbeeld in
loondienst zijn bij u. Een leidinggevende dient in ieder geval aan de volgende vereisten te
voldoen:
1. zij hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt;
2. zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag;
3. zij staan niet onder curatele;
4. zij zijn in het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne.
Daarnaast dient de inrichting altijd te voldoen aan de volgende vastgestelde inrichtingseisen:
1. aan het Bouwbesluit 2012;
2. een inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, heeft ten minste één
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horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m²;
3. de horecalokaliteiten hebben een hoogte van ten minste 2,40 m van de vloer af
gemeten;
4. de horecalokaliteiten zijn voorzien van een rechtstreeks met de
buitenlucht in verbinding staande goed werkende mechanische ventilatieinrichting met een luchtverversingscapaciteit van 3,8•10¯³ m³/s per m²
vloeroppervlakte (hiervoor moet u een opleveringsrapport aanleveren);
5. is een voorziening voor elektriciteit en drinkwater aanwezig;
6. in de onmiddellijke nabijheid van de horecalokaliteiten zijn, ten behoeve van de
bezoekers, ten minste twee volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden
aanwezig;
7. elke toiletgelegenheid bevat ten minste:
a. één of meer behoorlijke en afsluitbare toiletruimten;
b. één of meer behoorlijke voorzieningen om de handen met stromend
deugdelijk drinkwater te kunnen wassen;
8. de in de toiletruimten aanwezige toiletpotten en urinoirs zijn voorzien van een
waterspoeling;
9. de toiletruimten zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een horecalokaliteit.
Voldoet u niet aan de bovengenoemde eisen dan kunnen wij niet anders dan de aanvraag
weigeren.
U kunt een aanvraag voor een Drank- en Horecawetvergunning doen met het
aanvraagformulier Drank- en Horecawetvergunning Model A. U dient het aanvraagformulier
te voorzien van de bijlagen waarnaar verwezen wordt. Deze treft u aan op de website.
Daarnaast moet iedere leidinggevende een formulier verklaring leidinggevende invullen en
voorzien van de bijlagen waarnaar verwezen wordt. Deze verklaringen met bijlagen dient u
bij te voegen bij het aanvraagformulier van de Drank- en Horecawetvergunning.
Daarnaast dient u, indien nodig en/of van toepassing aan de volgende regelgeving te
voldoen:
1. u dient een milieumelding in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(www.ozhz.nl). Een melding op grond van het activiteitenbesluit kunt u doen via de
Activiteiten Internet Module; http://aim.vrom.nl;
2. de omgevingsdienst kan een aanvullen akoestisch onderzoek eisen op grond van het
Activiteitenbesluit;
3. een aanvraag om een omgevingsvergunning in dienen wanneer er gevelreclame wordt
aangebracht en/of gewijzigd
4. een melding of een aanvraag om omgevingsvergunning in het kader van het brandveilig
gebruik van gebouwen;
5. een omgevingsvergunning aan te vragen indien u gaat verbouwen, of indien een
verbouwing noodzakelijk is voordat het perceel als horeca inrichting in gebruik kan worden
genomen;
6. wanneer u kansspelautomaten gaat exploiteren kunt bij de afdeling gemeentewinkel
opvragen. Wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een vergunning zijn:
a. een horeca-inrichting waarvoor ingevolge de Drank- en Horecawet een thans nog
geldige vergunning is verleend, én;
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b. café of restaurantbezoek staat op zichzelf, er vinden geen activiteiten plaats, die
een zelfstandige stroom bezoekers trekken, én;
c. de activiteiten (welke geen zelfstandige stroom bezoekers trekken) zijn in
belangrijke mate gericht op personen van 18 jaar en ouder.
Voldoet u niet aan de bovengenoemde wettelijke voorwaarden kunnen wij niet anders dan
de vergunning te weigeren.

