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van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

besluit:

I. De Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2011 als volgt te wijzigen:
1. De artikelen 1:5, 2:27 t/m 2:29, 2:48, 4:20, 5:15, 6:2 komen te luiden:
Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
1. De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de vergunningen als bedoeld in artikel 2:11,
artikel 2:12 en artikel 4:15.
Artikel 2:27 Begripsbepalingen
1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. openbare inrichting:
i. een hotel, restaurant, pension, (internet)cafė, cafetaria, snackbar, lunchroom,
discotheek, buurthuis of clubhuis;
ii. elke andere v oor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of
in een omv ang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt v erstrekt of dranken worden
geschonken of rookwaren of spijzen v oor directe consumptie worden v erstrekt of
bereid;
b. terras: een buiten de besloten ruimte v an de openbare inrichting liggend deel daarv an
waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen v ergoeding dranken
kunnen worden geschonken of spijzen v oor directe consumptie kunnen worden bereid of
verstrekt.
2. Onder openbare inrichting wordt mede v erstaan een bij deze inrichting behorend terras
en de andere aanhorigheden.
Artikel 2:28 Exploit at ie openbare inricht ing
1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder v ergunning v an de
burgemeester.
2. De burgemeester weigert de v ergunning indien de exploitatie v an de openbare inrichting
in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersv erordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit of indien de aanv rager geen v erklaring omtrent het gedrag met

betrekking tot de leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop
de aanvraag is ingediend, is afgegeven.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts
geheel of gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de
woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in
a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten
van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit en geen
bedrijfsmatig karakter hebben, geen shop in shop is en geen onderverhuur wordt
toegepast;
b. een zorginstelling;
c. een museum; of
d. een bedrijfskantine of - restaurant.
5. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij
niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2:29 Terras
1. De voorschriften ten aanzien van een terras worden opgenomen in de
exploitatievergunning
2. Een terras mag geopend zijn op zondag tot en met donderdag van 07.00 tot 24.00 uur en
op vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur. De burgemeester kan hierop in geval van
bijzondere omstandigheden beperkingen aanbrengen.
3. De burgemeester kan op dagen dat er een evenement plaatsvindt de openingstijd zoals
genoemd in het tweede lid verruimen tot uiterlijk 02.00 uur. De burgemeester stelt deze
dagen jaarlijks vast en maakt deze bekend.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik
1. Onverminderd het bepaalde in de Drank- en Horecawet is het verboden op een openbare
plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende
drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in liet eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet;
b. de plaats niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing
geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet.

Artikel 4:20 Verbod om weg te gebruiken als slaapplaats
1. Het is verboden om de weg langer dan 24 uur als slaapplaats te gebruiken en verder op
of aan de weg een woonwagen, kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, tent,
aanhangwagen of auto als slaapplaats te gebruiken of daarin te overnachten dan wel
gelegenheid daartoe te bieden.
2. Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid genoemde verbod
ontheffing verlenen en daaraan in het belang van de openbare orde, veiligheid en
zedelijkheid en gezondheid voorschriften verbinden, onder andere ter voorkoming en
beperking van hinder en overlast, het ten aanzien van de woon- en werkomgeving,
verontreiniging, voorkoming van besmettelijke ziekten en brandgevaar.

Artikel 6:2 Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn
belast:
a. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 2 van de Politiewet
b. de bij besluit van het college of de burgemeester aangewezen personen

2. Artikel 2:10B lid 1 onder b aan te passen zodat dit komt te luiden: "terrassen als bedoeld in
artikel 2:27 lid 1 onder b".

3. Artikel 5:18 lid 2 te schrappen.

4. In de toelichting op art. 2:29 lid 2 op te nemen:
Als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de terrastijden in het specifieke geval te
ruim worden geacht, kan de burgemeester de algemene tijden in dat specifieke geval
beperken.

II. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
III. Dit besluit bekend te maken op de gebruikelijke wijze.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden \j\ zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier

E.M. Geldorp

^

23 april 2015

De voorzitter,
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