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1.  Inleiding 
 
Het beleid sluitingstijden heeft tot doel het exploiteren van een horecabedrijf zonder verplicht 
sluitingstijdstip te reguleren.  

 

2. Begripsbepalingen 
 
In deze beleidsregels wordt verstaan onder:  

 
Binnenstad:  het gebied begrensd door de Vrijenbanselaan, Rijn-Schiekanaal langs de walkant van 
de Oostsingel, Kanaalweg, Hertog Govertkade, Westvest langs de Zuidergracht, Phoenixstraat 

langs het spoorviaduct en Wateringsevest. 

 
3. Juridisch kader 
 

- Algemeen Plaatselijke Verordening  

 
Het verlenen van een voorschrift voor het exploiteren van een horecabedrijf zonder verplicht 

sluitingstijdstip is een bevoegdheid van de burgemeester. 
 
 

4. Voorschrift geen verplichte sluitingstijden  

 
1. Voor de horecabedrijven in de binnenstad geldt het vigerende Bestemmingsplan bij de 

beoordeling of door middel van een voorschrift bij de vergunning of vrijstelling geen 

verplicht sluitingstijdstip zal gelden.  

2. Buiten de binnenstad is het exploiteren van een horecabedrijf zonder verplicht 

sluitingstijdstip in een omgeving met overwegend woningen niet toegestaan. 

3. Een aanvraag om een voorschrift moet schriftelijk worden aangevraagd met het 
aanvraagformulier zoals dit op de gemeentelijke website is gepubliceerd.  

4. Het voorschrift moet in de horecazaak aanwezig zijn.  
 

Beslistermijn & procedure 
 
De beslistermijn is 8 weken. Deze termijn kan met een redelijke termijn worden verdaagd.   

Op grond van artikel 2:28 b APV kan de burgemeester een voorschrift vaststellen op basis 
waarvan een horecabedrijf zonder verplicht sluitingstijdstip kan exploiteren.  
 

Indien de aanvraag wordt geweigerd (zie APV - Weigeringsgronden) wordt aanvrager hier 
schriftelijk van in kennis gesteld.   
 

Indien het voorschrift aan de exploitatie van het horecabedrijf wordt verbonden, wordt dit 
gepubliceerd in de Stadskrant. Belanghebbenden in de zin van de Algemene wet bestuursrecht 
kunnen, binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME te Delft, onder 
vermelding van "bezwaarschrift". 
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5. Criteria 
 

5.1.  Algemene eisen  
 

1. Het woon- en leefklimaat in de omgeving van het horecabedrijf zal van de 

exploitatie zonder verplicht sluitingstijdstip geen nadelige gevolgen ondervinden. 

2. Het woon- en leefklimaat heeft van een eerdere exploitatie van een 

horecabedrijf op dezelfde locatie geen nadelige effecten ondervonden. 

3. De redenen voor het intrekken of het niet vaststellen van een voorschrift als 

bedoeld in artikel 2:27 b, eerste lid, van de APV ten tijde van een vorige 

exploitatie van een horecabedrijf in de inrichting, zijn niet meer aanwezig. 

4. Het horecabedrijf is niet gevestigd in een omgeving met overwegend woningen. 

 

 

5.2.  Overwegingen bij voorschrift geen verplichte sluitingstijden 

 
Op basis van ten minste onderstaande overwegingen wordt besloten een voorschrift  

wel of niet te verlenen.  

 
a. De aard van het horecabedrijf 

b. Het aantal woningen in de omgeving van het horecabedrijf 

c. De positie van het horecabedrijf in de omgeving 

d. Faciliteiten in de omgeving van het horecabedrijf, zoals voldoende 

parkeerplaatsen voor voertuigen en fietsen 

e. De bereikbaarheid van de omgeving van het horecabedrijf 

f. De ligging van het horecabedrijf ten opzichte van het openbaar vervoer 

g. Geluidsisolatie van het horecabedrijf 

h. Aanvoerroutes voor auto’s naar het horecabedrijf  

 

 

 

6. Hardheidsclausule 
 
Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 
belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zou 
zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (artikel 4:84 Awb). 

 

 
7.  Overgangsbepalingen 
 

Vergunningen verleend op grond van de Exploitatieverordening Horeca 1998 en de Horeca 
Exploitatie Verordening die bij de inwerkingtreding van artikel 2:27b, vijfde lid, van de APV nog 
geheel (ingeval van een coffeeshop) of gedeeltelijk (voor wat betreft het terras en/of afwijkende 

sluitingstijden) vereist zijn, blijven voor zover vereist onverminderd van kracht. 
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8.  Communicatie 
 

 Dit beleid is vooraf gecommuniceerd met Koninklijke Horeca Nederland – afdeling Delft en 

in samenwerking met hen tot stand gekomen.  

 Dit beleid wordt gepubliceerd in de stadskrant.  
 

 

 
9.  Citeertitel en slotbepalingen 
 
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Uitvoeringsbeleid Sluitingstijden 2012 - Delft”. In 

gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college.  
 

 
Deze beleidsregel is op d.d. 21 juni 2012 vastgesteld, gepubliceerd op 27 juni 2012 en treedt de  

dag na publicatie in werking.  

 
 
 
__________________________________ 
 
Mr. drs.  G.A.A.  Verkerk 




