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8 / Algemene Plaatselijke Verordening
sluitingstijden horeca arlikel 2:29

1 9 februari 201 9

DB - CDA - WD - PvdA - VWB - 066 - LLB

De raad van de gemeente West Betuwe op 19 februari 2019 in vergadering bijeen, beraadslagend

over de vaststelling van de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) West Betuwe

Overwegende dat

- bij de voorbereiding op de harmonisatie van de APV is geconstateerd dat er verschillen in

sluitingstijden zijn voor de horeca in de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en

Lingewaal.

- de plaatselijke horeca-exploitanten, de gebruikers en de omwonenden in deze voormalige
gemeenten door de jaren heen nauwelijks of geen hinder heeft ervaren door deze

sluitingstijden.

- de plaatselijke horeca-exploitanten graag de bestaande situatie zien gecontinueerd in West

Betuwe.

ls van mening dat

- in de gemeente West Betuwe, daar waar mogelijk, verdere deregulering prioriteit verdient.

- er daarom alleen extra regels ingevoerd dient te worden als daaraan aantoonbare klachten

en/of problemen ten grondslag ligt.

- door de sluitingstijden in de gemeente West Betuwe vrij te laten, alle horecaondernemers zelf
blijven zorgdragen en de verantwoordelijkheid nemen voor een ordentelijk verloop van de

beëindiging van de dag exploitatie, waarbij gereguleerde uitstroom van bezoekers hoort.

Besluit
1. om artikel 2:29lid 3 van de geharmoniseerde APV West Betuwe als volgt te wijzigen:

. voor overige openbare inrichtingen worden geen sluitingstijden vastgelegd.

2. Om artikel 2:29lid 4 als volgt te wijzigen:
o lid 3 is eveneens van toepassing op discotheken die niet in strijd zijn met een

geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidin gsbesl uit.

3. om artikel 2:29 lid5 ale.'¡ptgttn'riizigÊn {e ?aëC^ U,er\tAQQgc^,
^ het is te beYilderþ

itñr
4. Om artikel 2:30 lid 2 als volgt te wijzigen:

. de nacht van 31 december op 1 januari (oud en nieuw) structureel aan te wijzen als

een collectieve festiviteit.



En gaat over tot de orde van de dag.
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