Ontheffing sluitingstijd aanvragen
Waarom dit formulier?
Met dit formulier doet u een verzoek tot het verlengen van het sluitingsuur van uw horeca-inrichting.
In artikel 2.3.1.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hellevoetsluis zijn de maximaal
toegestane openings- en sluitingstijden voor horecabedrijven opgenomen. De tijden zijn als volgt:
Horecabedrijven:
zondag t/m donderdag:
vrijdag en zaterdag:

van 07.00 uur tot 01.00 uur;
van 07.00 uur tot 02.00 uur.

Ten aanzien van de terrassen zijn in de individuele exploitatievergunningen de openingstijden
opgenomen. De hoofdregel voor de openstelling van terrassen is zoals deze bij de verlening van de
exploitatievergunningen is toegepast:
Terrassen in de Vesting:
Terrassen overig:

gehele week van 07.00 uur tot 01.00 uur;
gehele week van 07.00 uur tot 23.00 uur.

Horeca-ondernemers die een convenant getekend hebben en dit naleven mogen op vrijdag en
zaterdag tot 03.00 uur geopend zijn.

Op grond van artikel 2.3.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hellevoetsluis 2006 kan de
burgemeester een later sluitingstijdstip voor een specifieke horeca-inrichting toestaan.
In het Horecabeleid Gemeente Hellevoetsluis 2009-2014 zijn de navolgende beleidsregels voor de
afhandeling van verzoeken ontheffing sluitingstijd opgenomen:
-

Maximaal 12 ontheffingen sluitingsuur per horeca-inrichting per jaar toestaan. (Dit aantal komt
overeen met het aantal dagen dat horeca-inrichtingen voor incidentele activiteiten niet hoeven
te voldoen aan de geluidseisen uit het Activiteitenbesluit.)

-

Voor welke activiteit de ontheffing gebruikt wordt, maakt in principe niet uit.

-

Per ontheffing geldt een verlenging van maximaal 2 uur.

-

Op zaterdag en zondag wordt ingestemd met een verlenging van maximaal 1 uur,omdat de
sluitingstijd al verruimd is naar 02.00 uur.

Aanvraagprocedure
Een verzoek om ontheffing sluitingstijd dient uiterlijk vier weken voor de gelegenheid schriftelijk te
worden aangevraagd bij de burgemeester.
Op het moment van indienen van de aanvraag zijn leges verschuldigd.

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

Het verzoek wordt om advies voorgelegd aan politie Rotterdam Rijnmond. Het advies, evenals bij de
gemeente bekende gegevens (klachten, incidenten, woon/leefsituatie) worden afgewogen in de
beoordeling om een ontheffingsverzoek.
Gegevens aanvrager of gemachtigde
a. Naam aanvrager: _________________________________________________________________
b. Adres: _________________________________________________________________________
c. Woonplaats: _____________________________________________________________________
d. Telefoonnr. overdag: ______________________________________________________________
e. E-mail: _________________________________________________________________________

Gegevens van de inrichting
a. Voor de inrichting: ________________________________________________________________
b. Adres inrichting: __________________________________________________________________
c. Postcode en plaats: _______________________________________________________________

Gegevens over de aanvraag
Voor het voor bezoekers geopend te hebben of bezoekers toe te laten of te verblijven op:
Datum: _____________________
op een tijdstip gelegen tussen


00.00 uur - 01.00 uur



01.00 uur - 02.00 uur



02.00 uur - 03.00 uur

De ontheffing sluitingsuur wordt aangevraagd
ter gelegenheid van: _________________________________op____________________________
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Is er ook sprake van overschrijding van de geluidsnormen in het kader van de milieuwetgeving:
- Ja / Nee (doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Aldus naar waarheid ingevuld,

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening

Waar stuurt u het formulier naar toe?
Deze aanvraag kunt u zenden naar:
Gemeente Hellevoetsluis
Afdeling Bestuursondersteuning
Postbus 13
3220 AA Hellevoetsluis

Wat moet u met dit formulier meesturen?
Bij dit formulier hoeft u geen aanvullende stukken in te leveren. Het formulier kunt u in enkelvoud
indienen.

Bezoekadres: Gemeente Hellevoetsluis, Oostzanddijk 26, 3221 AL Hellevoetsluis
Postadres: Gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA, Hellevoetsluis
Tel.: 14 0181 ‐ gemeente@hellevoetsluis.nl

