
Horecabeleid Gooise Meren 2019-2023

Overzicht wet- en regelgeving

Horeca-exploitatievergunning

Wanneer?

Waarom?

Hoe?

Bij het starten, overnemen of uitbreiden van een horecabedrijf of terras, of als de 
rechtsvorm van uw horecabedrijf wijzigt.

De gemeente stelt bepaalde voorwaarden aan horecabedrijven, bijvoorbeeld met 
betrekking tot openingstijden en terrassen. Dit is geregeld in de APV.

Met het aanvraagformulier op:
www.gooisemeren.nl/vergunningen/horeca-exploitatievergunning

Drank- en horecavergunning

Wanneer?

Waarom?

Hoe?

Als u alcohol wilt schenken en verkopen: dus bij het starten of  overnemen van een 
horecabedrijf, of bij wijzigingen.

Als u alcohol schenkt, heeft u te maken met de Drank- en Horecawet. Hierin is 
bijvoorbeeld geregeld dat u geen alcohol mag verkopen aan jongeren onder de 18. 

Met het aanvraagformulier op:
www.gooisemeren.nl/vergunningen/drank-en-horecavergunning

Bibob-formulier

Wanneer?

Waarom?

Hoe?

Bij de aanvraag van horeca gerelateerde vergunningen, moet u de Bibob-
vragenlijst invullen.

Helaas komt het soms voor dat horecabedrijven dekmantel zijn voor criminele 
activiteiten. De Wet Bibob is het instrument van de overheid om te controleren of 
hier wel of niet sprake van is bij een vergunningaanvraag.

Met het Bibob-formulier op:
www.gooisemeren.nl/vergunningen/horeca-exploitatievergunning

Melding activiteitenbesluit

Wanneer?

Waarom?

Hoe?

Bij het starten, overnemen of uitbreiden van een horecabedrijf.

Om gevaar, schade en hinder vanuit een horecabedrijf te voorkomen en 
milieubelasting te beperken is de Wet milieubeheer ingesteld. 

Via de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) van de Rijksoverheid. In sommige 
gevallen hebben horecabedrijven een omgevingsvergunning milieu nodig. Of dit 
voor u geldt, volgt uit de module.
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Sluitingstijden

Terrassen

Bussum
- maandag t/m vrijdag: tussen variërend en 07:00 uur
- zaterdag & zondag: tussen variërend en 09:00 uur
Afhankelijk van het type horeca en de locatie variëren de sluitings-
tijden. Zie artikel 2.29 van APV of bijlage 6 van het horecabeleid.

Muiden, Muiderberg en Naarden
- maandag  t/m vrijdag: tussen 01:00 en 06:00 uur
- zaterdag & zondag: tussen 02:00 en 06:00 uur

De richtlijnen ten aanzien van het uiterlijk van de 
terrasinrichting zijn opgenomen in de Welstandsnota 
Gooise Meren.

Terrassenseizoen Bussum
- categorie 1 & 2 (daghoreca in centrumgebied): 

1 februari t/m 31 oktober
- overige horeca: 1 april t/m 31 oktober

Openingstijden Bussum
- categorie 1 horeca: van 09:00 tot 21:30 uur
- overige horeca: van 09:00 tot 23:30 uur
- winterterrassen: tot 18.00 uur; vrijdagen 21:00 uur

Openingstijden Muiden en Muiderberg
- tot 23:00 voor alle horeca

Openingstijden Naarden
- tot 22:00 voor alle horeca
- tot 23:30 uur op vrijdag- en zaterdagavond in zomer

Ondergeschikte horeca

Ondergeschikte horeca is toegestaan, mits er 
aan de volgende criteria wordt voldaan:
o Functie horeca blijft ondergeschikt
o Passend binnen bestemmingsplan en voldoet 

aan alle wet- en regelgeving
o Openingsuren ondergeschikte functie gelijk 

aan hoofdfunctie
o Geen aanduidingen op openbare weg of 

reclame
o Vloeroppervlak niet meer dan 25% van totaal 

oppervlak met een max. van 35m2
o Schenken van alcohol is verboden

Een beperkt buitenterras is toegestaan. Er zijn 
geen ontheffingen mogelijk van bovenstaande 
criteria.

Toestemming/ (vergunning in ‘light” variant)
Als u van plan bent om een ondergeschikte 
horeca-activiteit te beginnen, dan moet u 
vergunning vragen bij de gemeente: 
vergunning@gooisemeren.nl
Stuur met uw aanvraag een op schaal inge-
tekende plattegrond en planbeschrijving mee.

Horecaconvenant Bussum

In het horecaconvenant van Bussum zijn afspraken 
tussen ondernemers, bewoners, gemeente en politie 
over horeca vastgelegd. Deze afspraken gaan met 
name over veiligheid en gezondheid.
Indien de gemeente hiertoe aanleiding ziet, kan er 
ook voor andere kernen een convenant gesloten 
worden.

Veiligheid

Ten behoeve van de veiligheid beschikt de 
gemeente over een aantal instrumenten:
o Portiers

Zie voor afspraken over portiers het 
horecaconvenant Bussum en voor regels de 
Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en 
Recherchebureaus.

o Horecatelefoon
Taakaccenthouder horeca direct bereikbaar 
via politie op vrijdag- en zaterdagavond en bij 
evenementen.

o Zwarte lijst
Zie artikel 2.31A van de APV.

o Gebiedsverbod
Zie artikel 2.78 van de APV.
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Alcoholmatiging

Het Preventie en Handhavingsplan Alcohol Jeugd van de gemeente 
heeft als doel alcohol gebruik onder jongeren terug te dringen, de 
naleving van de leeftijdsgrens te verbeteren en alcohol gerelateerde 
incidenten te verminderen.

Harddrugsbeleid

Als u als horecaondernemer te maken heeft met de verkoop of het 
gebruik van harddrugs onder uw gasten, dient u dit te melden bij de 
politie.

Softdrugsbeleid

De verkoop van softdrugs wordt op één plek binnen de gemeente 
gedoogd. Als u als horecaondernemer te maken heeft met de verkoop 
of het gebruik van softdrugs onder uw gasten, dient u dit te melden 
bij de politie.

Rookbeleid

Sinds 1 juli 2008 zijn horeca rookvrij en op 1 januari 2014 is de 
leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak verhoogd naar 18 jaar. 
Daarnaast zijn rookruimtes in de horeca (per september 
2019)verboden.

Speelautomaten

o Vergunning en exploitatievergunning vereist
o Laagdrempelige horeca: geen kansspelautomaat, max. 2 

behendigheidsautomaten
o Hoogdrempelige horeca: max. 2 kansspelautomaten + 1 

behendigheidsautomaat
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Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
De uitvoering van het toezicht is ondergebracht bij de gemeente Hilversum. De 
Burgemeester is het bevoegd gezag. Gespecialiseerde Boa’s voeren controles uit.

Toezicht en handhaving milieuwetgeving
De uitvoering van het toezicht is ondergebracht bij de Omgevingsdienst Flevoland & 
Gooi en Vechtstreek. Horeca-inrichtingen worden periodiek gecontroleerd op de 
naleving van voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bij overtredingen 
kan de OFGV bestuursrechtelijk.

Toezicht en handhaving  terrassen, sluitingstijden en kansspelen
De Boa’s van de gemeente Gooise Meren zijn op dit gebied de aangewezen 
toezichthouders. Controles kunnen plaatsvinden tijdens surveillance of naar 
aanleiding van klachten. Wanneer er na een waarschuwing geen verandering 
plaatsvindt, kan er strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk worden opgetreden.

Toezicht en handhaving brandveiligheid
De regionale brandweer Gooi en Vechtstreek voert namens de gemeente controles 
uit op het gebied van brandveiligheid. Bij overtredingen volgt een hersteltermijn en 
bij voortduring zal de gemeente bestuursrechtelijk handhaven. 

Toezicht en handhaving Wabo
Toezichthouders van de afdeling VTH voeren toezicht uit op het gebied van 
ruimtelijke regels uit het bestemmingsplan en bouwregelgeving. Bij geconstateerde 
overtredingen kan een handhavingsprocedure gestart worden.


