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Onderwerp / voorstel: Vaststellen Alcoholverordening 2022 

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om de Alcoholverordening 2022 Woudenberg vast te stellen.

Inleiding
Op 1 juli 2021 is de Alcoholwet in werking getreden. Deze wet vervangt op een aantal 
onderdelen de huidige Drank- en horecawet. Deze wijzigingen zijn verder verwerkt in de 
Alcoholverordening 2022 om te voldoen aan de nieuwe Alcoholwet. 

Centrale vraag
Kan uw als raad instemmen met het verwerken van de wijzigingen, zoals in dit advies zijn 
benoemd?

Beoogd resultaat (wat)
Voldoen aan de nieuwe Alcoholwet.

Kader
- Alcoholwet
- Algemene Plaatselijke Verordening

Argumenten
De wijzigingen van de Alcoholwet zijn als volgt:
Het  Nationaal  Preventieakkoord  en  de evaluatie  van de Drank-  en  Horecawet  hebben een
aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.

Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:
 De  verkoop  van  alcohol  op  afstand  wordt  geregeld.  Het  streven  is  door  betere

regulering  de  naleving  van  de  leeftijdsgrens  te  verhogen.  Dit  geldt  zowel  voor  het
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moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op
de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

 Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25%
korting  zijn  niet  langer  toegestaan.  Het  toezicht  op  de  prijsacties  wordt  ook
gecentraliseerd bij de NVWA.

 Het  Besluit  eisen  inrichtingen  DHW komt  te  vervallen,  de  eisen  in  het  Bouwbesluit
voldoen.  Alleen  de  eis  voor  het  scheiden  van  de  slijtlokaliteit  met  andere
bedrijfsactiviteiten door  een verbindingsruimte blijft  bestaan.  Het  Bouwbesluit  bevat
hiervoor  geen  regeling.  Hierbij  valt  te  denken  aan  de  zogenaamde  borrelshops  bij
supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.

 Wederverstrekking  van  alcohol  (een  meerderjarige  die  alcohol  koopt  voor  een
minderjarige) wordt strafbaar. 

Verordening gemeenten
De  onderstaande  onderdelen  mogen  gemeenten  (indien  daar  aanleiding  voor  is)  bij
verordening (APV) regelen. Deze betreffen: 

 Het verhogen van de minimale vloeroppervlakte-eisen voor horeca- en slijtersbedrijven.
 Het mogelijk maken voor slijters om proeverijen te organiseren.
 Het eisen van de aanwezigheid van iemand met een diploma sociale hygiëne op een

vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken, zoals een bierfiets.
 Het aanwijzen van een alcohol overlastgebied wanneer sprake is van ernstige overlast

of verstoring van de openbare orde.

De minimale vloeroppervlakte eis  (35m2) is  nu opgenomen in  het bouwbesluit.  Er  is  geen
aanleiding om aanvullende eisen te stellen in de APV.

Aanvragen van slijters voor het houden van proeverijen in de winkelruimte zijn de afgelopen
jaren niet binnengekomen. Er is geen aanleiding om deze mogelijkheid toe te voegen aan de
APV. 

Het  fenomeen  bierfietsen  kennen  we  niet  in  Woudenberg.  Er  is  geen  aanleiding  om hier
aanvullende regels over te stellen. 

De APV biedt voldoende handvatten om op te kunnen treden tegen overlast van alcohol op
straat. Er is geen aanleiding om aanvullende regels te stellen. 

Duurzaamheid en Inclusie
Niet van toepassing. Er is sprake van een wetswijziging. 

Maatschappelijke participatie
Er is sprake van landelijke wetgeving. Lokale participatie is mogelijk bij het vaststellen van het 
Handhavingsbeleid Alcoholwet.  

Beoogd resultaat (hoe)
Door aanpassing van de in dit advies beschreven stukken wordt voldaan aan de eisen van de 
nieuwe Alcoholwet. 

Financiële consequenties
Geen. Toezicht op naleving van de nieuwe Alcoholwet wordt regionaal opgepakt. Wij zijn 
aangesloten bij de regionale poule Utrecht. De wetswijzigingen vragen niet om extra inzet.        

Aanpak/uitvoering
Na vaststelling de aanpassingen aan de Alcoholverordening 2022 op Overheid.nl publiceren en 
de teksten aanpassen op de website van de gemeente Woudenberg. 
Conclusie
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen. 

Communicatie
Zie kopje aanpak/uitvoering.  
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Bijlage(n)

- Alcoholwetverordening 2022 (ter vaststelling) 
- Raadsbesluit Alcoholverordening 2022 

Ter kennisgeving
- Collegeadvies Uitvoeringsplan preventie en handhaving middelengebruik 2023-2026 
met bijbehorende bijlagen

 Handhavingsbeleid Alcoholwet  
 Beleidsregels BIBOB 
 Uitvoeringsplan preventie en handhaving middelengebruik 2023-2026 
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