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Verordening 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013; 

 

gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid en artikelen 25a, 25b, 25c en 25d van de 

Drank- en horecawet: 

gegeven de agendering door de commissie Ruimte op 4 december 2013; 

besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2013, 

vastgesteld op 20 juni 2013; 

 

ARTIKEL I 

Na afdeling 8 van hoofdstuk 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 wordt een afdeling 

ingevoegd, luidend; 

 

AFDELING 8A BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE 

DRANK- EN HORECAWET 

 

Artikel 2:34a Begripsbepaling 

Inde deze afdeling wordt verstaan onder: 

- alcoholhoudende drank, 

- horecabedrijf, 

- horecalokaliteit, 

- inrichting, 

- paracommerciële rechtspersonen, 

- sterke drank, 

- slijtersbedrijf en 

- zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de  

 Drank- en Horecawet 

 

Artikel 2.34b schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

Paracommerciele rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de 

periode niet eerder beginnende om 11:00 uur en eindigende na maximaal twee uren na beëindiging 

van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende 

paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan 01:30 uur. 

 

Artikel 2.34c bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen 

1. Paracommerciele rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens 

bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet 

of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon zijn betrokken.  

2. het verbod in het eerste lid geldt niet voor gelegenheden die betrekking hebben op een 

uitvaart (koffietafel, samenkomst, etcetera) en voor de duur van deze gelegenheid. 
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ARTIKEL II 

A. Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2014 onder gelijktijdige 

intrekking van de ‘Drank- en Horecaverordening Steenbergen 1997’. 
 

 

Steenbergen, 19 december 2013 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer drs. S.C.C.M. Bolten 


