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Drank- en Horecawet i.r.t. regeldrukverlaging kernwinkelgebieden

Adriaan Oostveen van adviesbureau Berenschot geeft ter introductie een korte toelichting op de opzet
van de VNG-pilot over reguleren mengvormen winkel/horeca, waarvoor de inschrijving onlangs
geopend is. Berenschot is door de VNG geselecteerd om de monitoring van deze pilot te verzorgen.
Aanleiding pilot
De huidige Drank- en horecawet (DHW) laat het schenken van alcoholhoudende drank in
detailhandelsbedrijven niet zonder meer toe. Andersom is het drijven van detailhandel in
horecabedrijven waar alcohol wordt geschonken ook niet toegestaan. Er ontstaan in de praktijk echter
steeds meer ondernemersinitiatieven die wel om deze ruimte vragen. Gemeenten zijn op zoek naar
wijzen om hiermee om te gaan, en die niet ten koste gaan van de veiligheid AGen/of volksgezondheid.
Opzet pilot
De VNG heeft alle gemeenten een brief gestuurd over de opzet van de beoogde pilot. In de pilot stelt
de VNG voor dat geselecteerde gemeenten, voor een beperkt aantal winkel-/horecaondernemers,
experimenten met andere wijzen van handhaving van de artikelen 12, 14.1, 14.2 en 18 van de DHW.
De planning is om te starten in januari 2016, voor de duur van 1 jaar in 20 tot 50 gemeenten. Eind
2016 wordt een evaluatierapport opgesteld over de effecten van de pilot op verschillende relevante
aspecten, waaronder de volksgezondheid. Meerdere deelnemers aan de pilot Verlichte regels
winkelgebieden hebben interesse uitgesproken om deel te nemen aan deze pilot.
Vragen
De aanwezige gemeentevertegenwoordigers hebben veel vragen over de VNG-pilot, onder meer:
Welk juridische afdekking van een dergelijke pilot is mogelijk/wenselijk?
Hoe dienen gemeenten om te gaan met handhavingsverzoeken van derde partijen die waarschijnlijk
zullen worden ingediend tijdens de pilot?
Hoe dienen gemeenten gedurende de pilot om te gaan met de inrichtingseisen die in de DHW worden
gesteld aan horeca-etablissementen?
Precies welke mengvormen zouden in de pilot nu wel en niet tijdelijk worden toegestaan?
Hoe zou de ondernemersselectie in zijn werk moeten gaan? Welke aspecten maak je daarin leidend,
om enerzijds een level playing field te garanderen en anderzijds malafide ondernemers te kunnen
uitsluiten?
Hoe gaat de monitoring in zijn werk en in hoeverre is het reëel om na één jaar relevante uitspraken te
kunnen doen over de effecten van de pilot (op diverse vlakken), als deze slechts voor een beperkt
aantal ondernemers zal gelden?
De heer Oostveen neemt deze vragen mee in de verdere inrichting van (de monitoring van) de pilot.

