
Reactie 1 
 

Hierbij stuur ik u het commentaar van het bestuur van de Vereniging tot Exploitatie van het 
gebouw Bernhard straat, van de Leiderdorpse Bridgeclub (LBC), zoals afgesproken tijdens 
de bijeenkomst van 11 sept. 
 
art. 2:34b lid 1 
De VEB verhuurt onze locatie onder meer aan Hartenvrouw en de Soos, bridge-
gerelateerde, maar niet rechtstreeks bij de activiteiten van de VEB betrokken activiteiten. 
Daar wordt ook een drankje geschonken, maar er is m.i. geen sprake van oneerlijke 
mededinging. Die mogelijkheid moet dus worden verruimd. 
 
art. 2: 34d onder B, a: openstelling tot max. een uur na een wedstrijd.  
Dat is voor ons onaanvaardbaar. Gezellig nakaarten en wachten op de uitslag hoort bij een 
bridge-avond en is naast de contributie onze enige bron van inkomsten. De openstelling 
moet dus langer. 
In de opsomming onder B ontbreekt de jaarvergadering. 
 
art. 2:24e lid 1: Genoemd art. 2:34b lid 3 komt niet voor. 
 
art. 2:34f lid 2: 2 keer 12 bijeenkomsten is een onnodige beperking en betutteling. 
Onderverhuur zoals hierboven bij art. 2:34b lid 1 vermeld, vindt wekelijks plaats. 
 
art. 2:34g lid 1. Genoemde tijden zijn voor onze vereniging onaanvaardbaar. Op maandag 
t/m donderdag beginnen wij met drankgebruik veelal pas na 23.00u. 
Stel voor om de sluitingstijden die ook voor de horeca gelden aan te houden, te weten 01.30 
tot 06.00u. 
 
In afwachting van een reactie, 
met vriendelijke groet namens het bestuur van de VEB, 
 
B. Friele 
secretaris. 
 
 

Reactie 2 
 
Deze email gaat over de conceptverordening 'Bepalingen in de APV mbt de 
PARACOMMERCIE'. Naar aanleiding van de bijeenkomst op 11 september jongstleden zijn 
bij ons een aantal vragen gerezen over dit stuk en hebben wij hierop een aantal 
aanmerkingen met betrekking tot het voortbestaan van onze vereniging. 
 
Het volgende staat op de site van de gemeente Leiderdorp met betrekking tot 'Alcohol 
verkopen in horeca en slijterij, vergunning': 
 
De gemeente is sterk betrokken bij de naleving van de drank & horecawet en heeft ook een 
eigen verordening hierover. De gemeente wil hiermee 3 zaken bereiken: 

1. het effectief tegen gaan van schadelijk alcoholgebruik onder jongeren. 
2. het voorkomen of beperken van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de 

openbare orde. 
3. het terugdringen van de administratieve lasten van zowel de vergunninghouder als 

de gemeente zelf. 
 



In de conceptverordening 'Bepalingen in de APV mbt de PARACOMMERCIE' staan een 
aantal discrepanties die niet in lijn zijn met bovenstaande doelen en bovendien voor ons als 
studentensportvereniging onwerkbaar zijn. 
 
Het gaat om het volgende: 
Ten eerste gaat het de gemeente om het tegengaan van het schadelijk alcoholgebruik onder 
jongeren. Ik neem aan dat de gemeente hiermee onder andere bedoelt dat zij liever heeft 
dat jongeren de alcohol die zij drinken, drinken onder toezicht van barpersoneel dat een 
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft in plaats van het kopen van drank bij de 
supermarkt of slijter. In het laatste geval wordt het namelijk opgedronken buiten of bij 
jongeren thuis zonder toezicht. Om dit te voorkomen moeten jongeren de kans krijgen om bij 
hun vereniging te blijven hangen na een activiteit en daar een biertje te doen in plaats van 
buiten te gaan zitten met een fles wodka of een hele krat bier. 
 
Het zou dus beter zijn om jongeren zo veel mogelijk onder toezicht te houden terwijl zij 
drinken. De leden van onze vereniging zijn allemaal studenten. Zij komen graag, op onze 
tweewekelijkse borrelavond op maandag en donderdag, na de training eten tot een uur of 
21.00 en daarna blijven zij hangen om een biertje te drinken. De bar blijft bij ons normaliter 
open tot de laatste mensen vertrekken. Als wij de bar al dienen te sluiten een uur na de 
laatste training (zoals nu staat in artikel 2:34d sub B-a) moet de bar gemiddeld genomen die 
dagen al om 22.00 sluiten. Het is voor ons dan niet mogelijk onze borrelavonden te 
continueren en dit betekent ernstige inkomstenderving, laat staan verpesting van de sfeer en 
het ondermijnen van onze secundaire functie als studentenvereniging. 
 
Ten tweede gaat het de gemeente om het voorkomen van alcoholgerelateerde overlast en 
openbare ordeverstoring. Op het moment dat jongeren dus gedronken hebben dienen zij zo 
min mogelijk overlast te veroorzaken (deze regel gaat er van uit dat de jongeren in kwestie 
al alcohol gedronken hebben). Op het moment dat de gemeente de openingstijden niet 
verruimd (zoals nu staat in artikel 2:34d sub B-a) neemt de kans toe dat er overlast ontstaan 
door drinkende jongeren die op straat rondhangen met alcohol die bij de supermarkt of slijter 
vandaan komt. Hoewel dit op ons als studentenvereniging waarschijnlijk minder van 
toepassing is. 
Daarnaast is het ook niet verstandig de maximale openingstijden (zoals in artikel 2:34g sub 
1) zo vroeg af te laten lopen. Op het moment dat het bij onze verenging gezellig is op een 
maandag- of donderdagavond en wij de om 22.00 onze bar moeten sluiten zal iedereen met 
een biertje op naar buiten gaan, waar zij, als ze met de gemiddeld 70 mensen die op dat 
moment nog aanwezig zijn, onvermijdelijk overlast zullen veroorzaken. 
 
Ten derde gaat het de gemeente om het terugdringen van de administratieve lasten voor 
alle betrokken partijen. De administratieve lasten worden met dit concept juist verzwaard. 
Instellingen moeten namelijk zowel alle oneigenlijke activiteiten doorgeven aan de gemeente 
(artikel 2:34f sub 1) als alle eigenlijke activiteiten (artikel 2:34e). Dit houdt in dat elke 
vereniging van elke bijeenkomst, training, wedstrijd, borrel, etentje die zij heeft een melding 
moet maken. Dit zou er op neerkomen dat wij een lijst van 70 A4tjes moeten opsturen 
waarop alle activiteiten gemeld staan, dit lijkt ons niet wenselijk.  
 
Naast deze punten hebben wij als vereniging nog een aantal aanmerkingen op het plan: 
- Het lijkt er op dat deze verordening rechtstreeks van de gemeente Leiden over is 
genomen. Dit omdat er een categorie studentenverenigingen in staat (artikel 2:34d sub E). 
Omdat in sub B van datzelfde artikel staat dat studentensportverenigingen onder 
sportverenigingen vallen zou dit artikel in Leiderdorp overbodig zijn. (Bovendien wordt er is 
sub E gewag gemaakt van het stOPfeest en het Cleveringafeest, beide Leidse feesten). 
Wij willen als studentensportvereniging echter graag onder deze categorie vallen. Wij zijn 
namelijk niet enkel een sportvereniging, maar ook een volwaardige studentenvereniging. Dit 
houdt in dat wij elke week twee borrelavonden hebben, gemiddeld elke maand een feest 



geven, afstudeerborrels van leden geven, een diesviering hebben, tijdens de EL CID week 
activiteiten organiseren, studentenfeesten in landelijk verband geven en een gala houden. 
Als wij in artikel 2:34 onder categorie E vallen in plaats van categorie B kunnen wij in elk 
geval al onze activiteiten voortzetten zoals wij het op dit moment al doen. 
 
- Artikel 2:34g gaat over openings- en sluitingstijden van de bar op de momenten dat de 
instelling een eigenlijke activiteit onderneemt. Zoals eerder vermeld zijn wij een 
studentenvereniging met vaste borrelavonden op de maandag- en donderdagavond. Op het 
moment dat wij de bar zouden moeten sluiten om 22.00 bereikt de gemeente hier niet enkel 
mee dat alle drie haar doelen niet bereikt worden (zie argumentatie hierboven), maar ook 
dat Asopos de Vliet te gronde gaat omdat wij niet genoeg omzet meer zullen halen uit de 
baromzet. Daarnaast zullen wij veel minder leden kunnen binnenhalen omdat onze functie 
als studentenvereniging hiermee wordt ondermijnd. 
Bovendien wordt in artikel 2:34d gesproken van activiteiten 'waarbij de instelling 
alcoholhoudende drank kan verstekken'. Mochten wij als vereniging onder deze categorie 
komen te vallen en een studentenfeest geven of, zoals op een doordeweekse maandag- of 
donderdagavond de bar open hebben in onze eetgelegenheid, mag de bar volgens dat 
artikel open zijn zolang de activiteit duurt. Dit is echter niet in lijn met de schenktijden van 
artikel 2:34g. Wij nemen aan dat tijdens borrelavonden en feesten de bar niet al om 23.00 of 
24.00 dicht hoeft. Dit ten behoeve van de sfeer en de baromzet. 
 
Dan rijzen naar aanleiding van dit stuk nog een aantal vragen: 
- Welke termijn staat er voor het melden van een oneigenlijke instellingsactiviteit? 
- Zal er nog een nieuwe voorlichtingsavond komen met betrekking tot dit stuk wanneer dit 
eenmaal herschreven is? 
- Wat is de tijdsplanning met betrekking tot de behandeling van dit stuk in de commissie en 
gemeenteraad? 
- Worden controles van deze APV van tevoren aangekondigd door de gemeente?  
Wij hopen dat u onze bezwaren en vragen in acht neemt bij het in heroverweging nemen 
van deze APV. Wij als vereniging staan natuurlijk achter de drie doelen van de gemeente 
waar deze APV betrekking op dient te hebben.  
 
Met paars-wit-rode en vriendelijke groet, 
 
Tom van der Zon en Margot Tjalma 
h.t. en p.t. Commissarissen Gebouw & Sociëteit der A.L.S.R.V. Asopos de Vliet 
 
 
Reactie 3 
 
Op de informatiebijeenkomst van 11 september jl. over de Drank- en Horecawet spraken wij 
o.a. af dat opmerkingen, vragen en aanvullingen ten aanzien van de concept APV tot en met 
vrijdag 20 september konden worden ingestuurd. 
  
Naast de tijdens de informatiebijeenkomst gemaakte afspraken over het laten tegenlezen 
van de concepttekst op inconsistenties en (grammaticale en juridische) incorrectheden door 
de gemeente, zouden wij de tijden, zoals deze worden gesteld in artikel 2:34g graag iets 
ruimer gesteld willen zien. De avondvoorstellingen van Theater Toverlei beginnen tussen 
20.00 en 20.30 uur en eindigen tussen 22.30 en 23.00 uur. Deze voorstellingen zijn gericht 
op en worden bezocht door een 18 jaar en ouder publiek. Na afloop is er gelegenheid voor 
een nazit, waarbij het publiek, de acteurs, regisseurs en andere betrokkenen napraten over 
de voorstelling. Tijdens de nazit worden naast koffie, thee en frisdrank, licht alcoholische 
dranken (bier, wijn) geschonken. Wij zouden de openingstijden graag als volgt verruimd 
willen zien: 



 
maandag t/m donderdag tot 24.00 uur 
vrijdag en zaterdag tot 01.00 uur. 
  
Voorts wordt de theaterzaal in de Sterrentuin waar Theater Toverlei gebruik van maakt 
regelmatig gebruikt door anderen (muziekvereniging, gemeente, politieke partijen etc.) De 
gemeente is voornemens om het gebruik van het theater te intensiveren, c.q. de 
bezettingsgraad van het theater te verhogen. In het concept subsidie programma 2014 wordt 
gesproken over het breder kunnen benutten van de theaterzaal. Er zijn geen 
horecafaciliteiten in de accommodatie (Sterrentuin) aanwezig. Theater Toverlei beschikt 
over een eigen verrijdbare bar en kan deze op verzoek van derden ter beschikking stellen, 
bevoorraden en bemensen. Indien dit gebeurt, is dit te beschouwen als een oneigenlijke 
instellingsactiviteit. Hoe wordt er omgegaan met het in artikel 2:34f gestelde als de 
oneigenlijke instellingsacvititeiten de in het artikel gestelde limieten overstijgen? Welke partij 
is in deze aangewezen om de ontheffing aan te vragen? 
  
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te informeren en zien uw reactie op onze 
ingebrachte punten met belangstelling tegemoet. 
  
Met vriendelijke groet, 
Marleen Nienhuis 
voorzitter Theater Toverlei 
 
 
Reactie 4 
 
Zoals afgesproken in de bijeenkomst van 11 september jl hier de opmerkingen van 
muziekvereniging Tamarco inzake DHW onderdeel paracommercie. 
 
De richtlijnen van de drank en horeca wet in bijzonder schenken van alcohol aan jeugd 
onder de 18 respecteren wij als vereniging volledig. 
 
Mbt de in de concept APV t.a.v. paracommercie genoemde sluitingstijden zoals genoemd in 
artikel 2.34.G bij eigenlijke instellingsactiviteiten leveren voor ons geen probleem op en 
sluiten aan bij de tijden die we nu ook hanteren. 
 
Waar we geen duidelijkheid over hebben is onder welke para-commerciele rechtspersoon 
wij als Tamarco worden ingedeeld. Onze instellings eigen activiteiten naast muziekonderwijs 
ook gericht op sociale activiteiten zoals wekelijkse klaverjas avond / middag en 2x per jaar 
rommelmarkt. Wij gaan er voor nu van uit dat wij dan onder de A recreatieve en educatieve 
instellingen worden geklassificeerd. Maar we kunnen ons indenken dat een deel van onze 
activiteiten ook onder sociaal/culturele instellingen kan vallen. Kunnen jullie hier duidelijkheid 
over geven. 
 
Wij lezen de APV dan in artikel  2.34f dat als wij incidenteel de zaal verhuren aan personen 
dat dit onder dit artikel wordt verstaan waarbij de maximaal aantal keer dat het kan 12x voor 
direct betrokkenen (dus lid of 
begunstiger) en 12x aan personen/nstellingen die geen directe relatie hebben met ons. In 
alle gevallen zal een vergunning bij de Burgemeester aangevraagd moeten worden. De 
tijden van deze individuele aanvragen moeten BINNEN de algemene openingstijden vallen 
zoals genoemd in artikel 2.34G neem ik aan dat is bedoeld. 
Organisatie van jaarlijks concert en de rommelmarkten zien wij als eigenlijke activiteit en 
daarvoor behoeft geen aparte vergunning/ontheffing te worden gevraagd. Als dat anders is 
dan vernemen wij dat graag. 
 



 
 
Als laatste opmerking wil ik u melden dat er contact opgenomen wordt in oktober met één 
van de toezichthouders om te bepalen of onze vereniging voldoet aan alle bij de wet en 
gemeente gestelde eisen qua vergunning, certificaten en andere zaken die nodig zijn te 
voldoen aan de in de DHW gestelde artikelen. 
 
Ik zou graag op de vragen die gesteld zijn in deze mail een antwoord hebben los van of 
deze opmerkingen invloed hebben op aanpassing in de concept APV. 
-- 
Groeten 
 
Rob Blauw 
Voorzitter muziekvereniging Tamarco Leiderdorp 
 
 
Reactie 5 
 
Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst op 11 september jongstleden over de 
gewijzigde Drank- en Horecawet zou ik namens de A.L.S.Z.V. De Blauwe Schuit graag een 
aantal kanttekeningen willen plaatsen bij de conceptverordening 'Bepalingen in de APV 
m.b.t. de PARACOMMERCIE'.  
 

Bij het lezen van het stuk zijn een aantal vragen gerezen en zijn wij tot de conclusie 
gekomen dat de uitvoering van een dergelijk beleid het voortbestaan van onze vereniging in 
het geding brengt. De huidige conceptverordening legt onze vereniging drastische 
beperkingen op die naar onze mening de doelstelling van de DHW voorbij gaan of zelfs 
tegenwerken.  
 

Het betreft de volgende punten: 
Ten eerste valt volgens de conceptverordening onze vereniging onder artikel 2:34d sub B, 
sportieve instellingen. Wij willen echter benadrukken dat wij naast zeilvereniging een 
volwaardig studentenvereniging zijn en ons karakter daar voor een belangrijk deel aan 
ontlenen. Een studentensportvereniging onderscheidt zich niet alleen van een reguliere 
sportvereniging door de gereduceerde kosten voor haar leden, maar ook door haar hoge  
ledenbinding en het bieden van vele activiteiten naast de betreffende sport. In andere 
woorden, wij laten onze leden niet alleen op specifieke tijden zeilen maar organiseren ook 
wekelijks gezamenlijke maaltijden gevolgd door een borrel; film- en spelletjesavonden; 
regelmatig een themafeest; afstudeerborrels voor onze leden; zeildagen voor bijvoorbeeld 
directe familie van leden, studiegroepen van leden en internationale leden; diesviering; en 
ten slotte el-cid activiteiten. Tijdens al deze gelegenheden is onze kantine open en wordt 
doorgaans drank verstrekt. Wij zouden het bijzonder jammer vinden als wij deze activiteiten 
niet meer kunnen organiseren door het wegvallen van de mogelijkheid tot het schenken van 
drank - waarmee wij een deel van de kosten kunnen dekken en wat onze functie als 
studentenvereniging ondermijnt. Daarbij zorgen deze activiteiten vrijwel nooit tot overmatig 
drankgebruik of verstoring van de openbare orde zoals genoemd in één van de 
doelstellingen DHW. Wij bieden ouders van leden na zeildagen graag een glas wijn bij het 
eten en onze leden drinken ook graag een biertje na het zeilen of bij het doen van een spel. 
Het verbod hierop gaat naar onze mening aan het doel van de gemeente en DHW voorbij. 
 
Wij zouden dan ook graag onder artikel 2:34d sub E (studentenverenigingen) vallen, wat ons 
in elk geval de mogelijkheid biedt om onze reguliere activiteiten voort te zetten. 
 
Ten tweede hopen wij dat de schenktijden voor het verstrekken van alcoholhoudende drank 
bij eigenlijke instellingsactiviteiten (artikel 2:34g) voor studentenvereniging enigszins 



versoepeld kunnen worden. Op onze reguliere borrelavonden schenken wij normaliter tot 
01.00 of later. Het instellen van een eindtijd van 23.00 zou naar onze mening het karakter 
van studentenverenigingen aantasten en zeker de sfeer niet ten goede komen. Tijdens 
grotere feesten, zoals beschreven onder artikel 2.34d, zouden deze tijden wel een zeer 
zware beperking opleggen. Naast het verpesten van de sfeer zou dit ook een deel van de 
inkomsten wegnemen die wij hard nodig hebben om te kunnen bestaan. 
 
Ten derde merken wij op dat artikel 2:34e lid 1 stelt dat wij drie weken voor elke bijeenkomst 
moeten aangeven dat wij drank willen gaan verstrekken. Onze vereniging draait grotendeels 
op spontane initiatieven van leden om op een mooie dag lekker te gaan zeilen, of met goede 
wind te gaan trainen. Met uitzondering van een aantal vooraf geplande kampen of 
wedstrijddagen zijn onze activiteiten vrijwel nooit drie weken voorafgaand aan te geven, laat 
staan dat wij kunnen melden wanneer deze activiteiten precies starten en eindigen. Daarbij 
zouden administratieve lasten voor ons en de gemeente slechts verhogen wanneer wij voor 
iedere zeilgelegenheid meerdere pagina’s aanvraagformulier moeten doorwerken. 
 
Voorgaande is gerelateerd aan een laatste punt wat specifiek voor zeilverenigingen geldt: wij 
zijn weersafhankelijk. Het is voor ons dus onmogelijk om aan te geven wanneer wij precies 
gaan trainen en tijdens de wintermaanden liggen de trainingen vaak bijna stil. De 
conceptverordening (2:34d sub B.a.) specificeert dat wij onze kantine slechts één uur voor 
aanvang tot één uur na afloop van een training/wedstrijd open mogen stellen. Bij slecht weer 
of gebrek aan trainingen en wedstrijden in de winter zou dit betekenen dat wij helemaal niet 
meer open kunnen. Daarnaast zijn wij vaak nog een ruim half uur bezig na 
trainingen/wedstrijden met het opruimen van de boten, waardoor er bijzonder weinig tijd over 
zou blijven. U begrijpt dat deze bepaling voor ons onwerkbaar is.  
 
Tot slot een laatste opmerking: artikel 2:34b lid 3 ontbreekt (hiernaar wordt verwezen in 
artikel 2:34e). Wij hopen dat voorgaande argumenten en kanttekeningen in overweging 
worden genomen bij het herschrijven ofwel opstellen van een nieuwe verordening inzake 
paracommercie. We vertrouwen erop dat wij deze nieuwe versie nog op korte termijn 
kunnen inzien. 
 

Met vriendelijke groet, 
Anneke Kikkert 
 
Reactie 6 
 
Reactie Alecto op concept bepalingen APV 
 
Wat ons allereerst opvalt is het feit dat de bijeenkomst ging over: de gewijzigde drank- en 
horecawet met als doelstellingen:  

• Tegengaan schadelijk alcoholgebruik onder jongeren 

• Terugdringen administratieve lasten voor ondernemers 

• Terugdringen van alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde 
 
Uit de conceptverordening blijkt het hier niet over te gaan maar over het voorkomen van 
oneerlijke mededinging. In de overwegingen staat dan ook:  
“overwegende dat bij gemeentelijke verordening regels moeten worden gesteld ter 
voorkoming van oneerlijke mededinging waaraan paracommerciële rechtspersonen zich 
hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank;” 
 
In de hele conceptverordening komen wij het omhoog brengen van de leeftijd niet tegen. 
Vermoedelijk zal de gemeente opmerken dat dit in de wet staat en daarom niet vermeld 
hoeft te worden in de verordening, maar wij zijn voor duidelijkheid en zien niet in waarom het 



niet vermeld is in de verordening. Het lijkt erop alsof deze wijziging vooral is ingegeven door 
klachten over oneerlijke mededinging. Klopt dit en zijn er de afgelopen drie jaar klachten 
binnengekomen? Zo ja, hoeveel en welke? 
 
Verder valt ons de mate van detaillisme op  die uit deze conceptverordening spreekt. 
Deregulering is hier ver te zoeken en dat was toch een van de doelen van deze wijziging. 
Wij vragen ons af of de gemeente voldoende menskracht heeft om deze taak uit te voeren 
op basis van de gedetailleerde beschrijvingen.  
 
En dit terwijl het probleem dat opgelost moet worden heel simpel is. Er komt per 1 januari 
a.s. een verbod om alcohol te verstrekken voor jongeren onder de 18 jaar.  
Wat betreft het feitelijke thema, het niet schenken van alcohol aan minderjarigen onder de 
18, is een simpele aanpassing van de APV mogelijk op basis van het voorstel zoals dat 
bijvoorbeeld door NOCNSF wordt gedaan1: 
 
Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen 

1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard 
verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: 
a) maandag tot en met vrijdag na H.uur en tot H.. uur; 
b) zaterdag na H. uur en tot H. uur; en 
c) zondag na H. uur en tot H. uur. 

 
2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- 

of wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste H. uur vóór het verlopen 
of na afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële 
rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de schenktijden genoemd in dat lid, 
alcoholhoudende drank te verstrekken tot H. uur na beëindiging van deze activiteiten. 
 

3. Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct 
voortvloeit uit de doelstellingen, zoals studentenverenigingen, studentensportverenigingen 
[en dorpshuizen], verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank na H uur en tot H uur. 
 

4. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank 
gedurende de periode beginnende met H uur voor aanvang en eindigende met H uur na 
beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de 
desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. 
  
Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen 
Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens 
bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet 
of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken 
zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.  
 
Artikel 2:34e koppeling toegang aan leeftijden 

1. Het is verboden personen jonger dan 18 jaar alcohol houdende dranken te serveren. 
2. De leeftijd van degene die alcohol houdende drank bestelt wordt, bij twijfel, bepaald 

op de in artikel 20, vierde lid, van de Drank- en Horecawet bedoelde wijze. 
 
Wat betreft het bestuursreglement alcohol, dit hangt bij ons achter de bar bij de keuken. 
Daarnaast staat het op onze website. Wij zullen dit per 1 januari 2014 aanpassen conform 
de nieuwe leeftijdgrenzen. 
 

                                                           
1 Waarom heeft de gemeente hier geen gebruik van gemaakt? 



Hierbij ons voorlopige commentaar, graag zou ik jullie willen verzoeken om ons commentaar 
aan de andere sportverenigingen te verstrekken waarbij wij graag dat van deze verenigingen 
zouden willen ontvangen. Daarnaast zouden wij graag op de hoogte worden gehouden van 
de commissievergadering(en) en raadsvergadering zodat wij kunnen inspreken. 
 
Reactie 7 
 
Hierbij wellicht overbodig nog een reactie van de Vereniging IJssport Leiderdorp op het 
ontvangen concept betreffende bepalingen in de APV mbt PARACOMMERCIE. 
  
Artikel 2:34d 
B. Sportieve instellingen – vermelding ( incl. studentensportverenigingen ) niet noodzakelijk, 
je bent een sportieve instelling of niet ( zie statuten ) 
h. nieuwjaarsborrel (alleen voor leden) – B & W, raadsleden en relaties van een vereniging 
moeten ook uitgenodigd kunnen worden 
  
Artikel 2:34e 
1. Een paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk drie weken voor een bijeenkomst 
bedoeld in artikel 2.34b, lid 2 en 3 en artikel 2.34d etc., het is onmogelijk om voor artikel 
2.34d drie weken voor het schenken van alcohol een melding aan de burgemeester te doen. 
In periode eind november t/m maart kan binnen enkele dagen een ijsperiode waarin op onze 
landijsbaan geschaatst kan worden voordoen (zie laatste 4 jaar). Ook bij ingelaste 
inhaalwedstrijden op de inlineskatebaan en landijsbaan komt de drie weken regel in het 
gedrang. 
Kan hier artikel 2.34d niet vervallen en worden vervangen door een algemene maatregel bv. 
dat bij activiteiten overeenkomstig de doelstelling en statuten van de instelling bij het 
schenken van alcoholhoudende dranken aan de tijden waarop dat toegestaan is moeten 
houden! 
  
Artikel 2:34g 
a. Maandag t/m donderdag vanaf 16.00u tot 23.00u. In een schaatsperiode op landijsbaan 
met mogelijk ook nog een toertocht en bij activiteiten overeenkomstig de doelstelling van de 
instelling moet het mogelijk zijn om vanaf 11.00 uur alcoholhoudende dranken, denk aan 
een Glühwijntje, te schenken. 
  
We hopen dat de opmerkingen gemaakt tijdens de presentatie van het eerste concept van 
de nieuwe verordening en schriftelijk ingebrachte opmerking naar redelijkheid in het tweede 
concept betreffende de bepalingen in de APV terug te vinden zullen zijn. 
  
Met vriendelijke groet, 
John de Lange, vzt. VIJL 
 
 
 Reactie 8 
 
Het eerste deel is een reactie op de inhoud van stuk in relatie tot de vergunning van jeugd- 
en jongerencentrum Dwars, dat door SCw geëxploiteerd wordt. In het tweede gedeelte gaan 
we inhoudelijk in op de gevolgen van een dergelijke toepassing van de wet in relatie tot de 
Wmo, waarin getracht wordt de burger meer te laten participeren in de samenleving. 
 
Ten aanzien van artikel 2:34a t/m d 
Onder welke categorie Dwars valt is onduidelijk.  

- SCw is niet recreatief of educatief, zoals in A, omdat onze activiteiten open zijn voor 
alle kinderen en jongeren. 

- Noch sportief zoals in B 



- Heeft geen leden (zoals in C) 
- Is niet levensbeschouwelijk of godsdienstig zoals in D 
- Is geen studentenvereniging € 

 
Dientengevolge is SCW dus geen paracommerciële instelling. 
 
Ten aanzien van artikel 2:34b.  
Omdat SCw gericht is op jongeren en verder niemand dat doet, is er geen sprake van 
oneerlijke mededinging. En weer is mijn conclusie dat Dwars daarom geen paracommerciële 
instelling is. 
 
Ten aanzien van artikel 2:34f.  
Ons inziens kan, ook als SCw alsnog onder paracommercie valt, een beroep gedaan 
worden op artikel 2:34f 3b, aangezien SCw geen financieel voordeel heeft en haar 
activiteiten van maatschappelijke betekenis zijn. 
 
Ten aanzien van artikel 2:34g.  
Mocht de beperking in tijden van toepassing zijn op SCw, dan is met name de beperking van 
openingstijden in het weekend erg onhandig. Dit omdat activiteiten voor jeugd vaak laat 
beginnen en laat eindigen. Zeker later dan 24.00 uur. Bij een beperking tot 24.00 uur kunnen 
we beter niets meer doen (voor de jeugd van 18 t/m 21 jaar). 
 
T.a.v. verhuur is geen regelgeving opgenomen. Dat blijft dus onduidelijk. 
 
Inhoudelijke reactie 
SCw begrijpt de noodzaak om de uitvoering van de wet in Leiderdorp vorm te geven en 
daaraan regelgeving te verbinden. Waar we echter weinig begrip voor hebben is de 
administratieve rompslomp die eraan verbonden wordt. De meeste organisaties die onder de 
bedoelde APV vallen zijn verenigingen en stichtingen, die grotendeels draaien op de inzet 
van vrijwilligers. Dientengevolge is ook de graad van organisatievermogen gekoppeld aan 
de inzet van vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn over het algemeen al erg druk met hun 
vrijwilligerswerk en hebben over het algemeen weinig zin en tijd voor administratieve klusjes, 
zoals het aanmelden van activiteiten van de vereniging bij de gemeente. Gevolg zal zijn dat 
het doorgeven van data en het aanvragen van vergunningen bewust dan wel onbewust 
vergeten zal worden. Daarmee wordt in feite een onwerkbare situatie gecreëerd. Indien de 
gemeente besluit om streng te controleren op de APV zal dat leiden tot boetes en verdere 
sancties. 
Een dergelijke werkwijze en het effect daarvan staan loodrecht tegenover de doelstelling van 
de Wmo, namelijk het bevorderen van burgerkracht en het bevorderen van betrokkenheid 
van de burger in de maatschappij. Die burger is vaak op zoek naar dat stukje gezelligheid bij 
zijn vereniging of stichting en daar hoort bij dat je elkaar ontmoet, waarbij de vraag of er 
alcohol genuttigd wordt eerder van persoonlijk aard is. 
SCw is van mening dat participatie van burgers in de maatschappij bevorderd moet worden 
en niet gesmoord in regelgeving. Initiatieven van burgers moeten door de overheid juist 
gestimuleerd worden.  
 
Om “over-bureaucratisering” te voorkomen stelt SCw een andere aanpak voor: 

- Stel in de horeca vergunning van iedere organisatie afzonderlijk vast wat wel en wat 
niet mag. 

- Maak samen met de vereniging een lijst van activiteiten die onder de regelgeving 
altijd uitgevoerd mogen worden. 

- Maak jaarlijks een lijst van activiteiten van incidentele activiteiten, die afwijken van de 
zaken zoals bedoeld onder artikel 2:34d. 

- Geef organisaties de mogelijkheid, om daar waar er iets bijkomt, alsnog een 
incidentele vergunning aan te vragen. 



- Verbind aan die vergunning een gedragscode waarin zaken staan over het omgaan 
met de regels voor beperking van drank voor jeugdigen, maar ook over het omgaan 
met alcoholisme (van volwassenen, leden etcH) met daaraan gekoppeld de 
verplichting om een alcoholmatigingsbeleid te voeren. 

- Verbind aan de horecavergunning een sanctiebeleid. 
 
Tot slot vragen wij u de kosten voor de nieuwe vergunningen in redelijkheid en billikheid vast 
te stellen. We hopen dat u onze kritiek als opbouwend ziet en dat u gebruik zult maken van 
de door ons gedane suggesties. Namens SCw Leiderdorp, met vriendelijke groet, 
 
John Peters 
Directeur SCw 
 
 Reactie 9 
 
Naar aanleiding van de bijeenkomst op woensdag 11 september, willen wij graag als 
buurtvereniging 
reageren op uw concept nota over de bepalingen in de APV betreffende Paracommercie. 
 
Art. 2:34b. 
1. Als buurthuis hebben we te maken met zeer verschillende activiteiten, niet alleen eigen 
activiteiten maar ook van verenigingen en stichtingen die gebruik maken van onze locatie. 
Wij hebben een volledige drankvergunning, dat wil zeggen dat wij alcohol schenken aan 
iedereen die daar om vraagt. Wel is het zo dat andere verenigingen en stichtingen die 
gebruik willen maken van onze bar, dit alleen kunnen doen als wij zelf barmedewerkers 
leveren en toezicht houden op de verkoop en naleving van de milieu vergunning. In onze 
overeenkomst met de gemeente zijn wij gebouwbeheerder en kunnen zelf beslissen welke 
mensen, groepen, vereniging en stichtingen gebruik maken van onze accommodatie. 
 
Art. 2:34d. 
Als buurtvereniging met een eigen accommodatie hebben we te maken met punt A, 
Recreatieve en educatieve instelling en onder punt C, Sociaal-culturele instelling. 
Art. 2:34e is voor ons een onwerkbaar artikel, immers wij organiseren 7 dagen in de week 
eigen- en gastactiviteiten in het gebouw. Om voor elke activiteit toestemming te vragen is 
een enorme rompslomp aan administratieve werkzaamheden. Ik denk dat ook de 
burgemeester daar niet op zit te wachten. 
 
Art. 2:34f. 
Punt 1. Dit punt hanteren we al, alleen het melden aan de burgemeester is onbegonnen 
werk. 
Punt 2. Ook dit hanteren we al. We vragen steeds een vergunning aan als de geluidsnormen 
overschreden kan worden. Dit gebeurt bij de gemeentewinkel en de Milieudienst. Dit wordt 
dus al aangevraagd en bijgehouden. 
Punt 3. Wij concurreren niet met de reguliere horeca, omdat we uitsluitend activiteiten 
organiseren voor de leden van de vereniging en leden van andere culturele instellingen.  
 
Art. 2:34g. 

1. De tijden van verstrekken van alcoholhoudende drank is te kort voor onze 
activiteiten. Wij vragen dat te verruimen op maandag t/m donderdag van 13.00 uur 
tot 24.00 uur. Van vrijdag en zaterdag vanaf 11.00 uur tot 01.00 uur. Zondag van 
11.00 uur tot 24.00 uur. 

2. Omdat we te maken hebben met verschillende activiteiten, hebben deze hun eigen 
feestavonden voor de vrijwilligers, van betreffende activiteit. 1 feestavond en 1 
jaarfeest zijn niet toereikend. 



Wij hopen als vereniging niet geconfronteerd te worden met allerlei regeltjes die veel 
administratieve rompslomp met zich zal meebrengen. Een onterechte zware regelgeving 
ontneemt de vereniging het plezier om voor alle lagen van de Leiderdorpse bevolking laag 
drempelig te blijven. Wij denken dat we als 68 jarige vereniging ons bestaan bewezen 
hebben en dat het aantal geregistreerde klachten minimaal zijn. Wij onderschrijven verder 
dat er nauw toezicht is, dat er geen alcohol geschonken wordt aan personen beneden de 
leeftijd van 18 jaar. We zullen het college zeer dankbaar zijn, dat het besturen van de 
vereniging mogelijk blijft.  
 
Namens het bestuur van Buurtvereniging Zijlkwartier 
 
Hans Roest 
Voorzitter 
 
 
Reactie 10 
 
Naar aanleiding van de gehouden informatieavond, in het kader van de drank en Horecawet 
op 11 september, geven wij hierbij onze opmerkingen. 
 
In algemeen respecteren wij alle wet en regelgevingen , dus ook de bestaande en nieuwe 
wetgeving en verordening van gemeente Leiderdorp. 
Dat wij geen alcoholhouden drank verstrekken aan  personen van jonger dan 16 jaar (of als 
het zal gewijzigd worden in 18 jarigen), 
is voor ons een  welsprekendheid , wat wij dan ook zeer streng toepassen. 
 
Het artikel 2:34e t/m/34f  over melden en bijeenkomsten in paracommerciële instellingen en  
Tijden verstrekken alcoholhoudende drank bij oneigenlijke instellingsactiviteit:   
 Dit is voor ons zo goed als onwerkbaar, en moeilijk controleerbaar.   
Voor u als overheid zal deze regelingen dan ook een veel( onnodig) werk opleveren met 
daarbij een regelmatige en consequente  handhaving hier van, zal een kostbare zaak 
worden. 
 
Deze regels zijn voor  de COVS en vele verenigingen en instellingen niet werkbaar  en/of 
zeer moeilijk toe te passen. 
 
Wij  COVS Leiden e.o. zijn een vereniging die de belangen van de voetbalscheidsrechters 
ondersteunen op vele gebieden. Een van onze activiteiten is het geven en verzorgen van 
conditie trainingen en  instructie/lessen/testen van de spelregelgeving . Daarbij zijn we ook 
een gezelligheidsvereniging, die op zijn tijd een kaartavond, barbeque's en feestmiddag of 
avond voor de leden geeft. 
Dat wij ook maatschappelijk multifunctioneel zijn,blijkt o.a. dat er bv een plaatselijk zangkoor 
een tweetal avonden per maand gebruik mag maken van ons clubhuis voor zang / 
instructieavonden, dat hier koffie en/of een drankje gebruikt wordt is maatschappelijk niet uit 
te sluiten. 
 
Als wij al deze voor u z.g.n. oneigenlijke activiteiten niet mogen uitvoeren of deze per keer 
moeten aanvragen, omdat dat dit niet in de doelstellingen en/of verenigingsstatuten staan, is 
het voor ons en voor de gemeentelijke overheid praktisch onwerkbaar. Het zal immers een 
met regelmaat stapels verzoeken opleveren die allemaal op tijd verstuurd en beantwoord 
moeten worden.  
Het is voor vele verenigingen simpel te omzeilen door juridisch deze activiteiten wel in de 
doelstellingen/ statuten te vermelden.  Daar we van maatschappelijk belang zijn voor en in 
de samenleving, lijkt ons het  wel een mogelijkheid, maar op dit moment nog niet de juiste 
weg. 



 
Wij zijn zeker niet van plan of hebben de intentie in aard om een commerciële uitbater te 
willen worden. 
Buiten het feit dat dit niet realiseerbaar is met de weinige vrijwilligers die we hebben, is dit 
zeker geen doelstelling! 
 
Het is dan ook ondenkbaar dat wij dan ook maar enige concurrent of oneerlijke mededing 
zijn of worden van de gevestigde Horeca in Leiderdorp. 
 
Bijvoorbeeld als wij geen trainingen of instructieavonden geven met daarna een uurtje 
gezellig samen zijn;  zullen de kroegen/restaurants in Leiderdorp niet plotseling wel vollopen! 
Dit zal niet veel anders zijn bij het stop zetten van  de vele activiteiten van de andere 
verenigingen in Leiderdorp en omgeving. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Schoenmaekers 
secr. COVS groep Leiden. 
 
 
Reactie 11 
 
Via deze mail geven we ons commentaar op de bepalingen in de APV. 
  
De bepalingen in de APV m.b.t de paracommercie leiden bij ons zowel tot vragen als tot 
ontstentenis cq onbegrip. 
  
Onze belangrijkste conclusie is dat door verschillende artikelen in deze APV voor de 
vereniging geen gezonde bedrijfsvoering mogelijk is. En dat deze APV daarmee haaks staat 
op het beleid in de sportnota. Hierin wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van de 
vereniging door een gezonde bedrijfsvoering en geen steun van de gemeente. 
  
Hieronder gaan we per artikel nader op onze bewaren en vragen in. 
  
Inmiddels hebben we begrepen dat ook Alecto ernstige bezwaren heeft tegen het 
voorliggende concept. Voor zover Alecto nog aanvullende bezwaren heeft, sluiten we ons 
daar bij aan. 
   
Artikel 2:34B 
 
Dit staat haaks op wat er vaak gezegd wordt door zowel ambtenaren als college. Volgens 
hen moet RCL meer inkomsten uit horeca halen om zowel een nieuwe accommodatie te 
kunnen financieren als gevolgen van de sportnota op te vangen. 
Echter feesten voor derden zijn niet toegestaan en er mag in ieder geen alcohol geschonken 
worden. 
  
Wij kunnen geen gezonde bedrijfsvoering voeren met dit artikel. 
 
artikel 2:34D 
 
Wij hebben een supportersvereniging (SV), die o.a. kaartavonden organiseert. Is de SV dan 
ook de vereniging of een zelfstandige verenging zonder clubgebouw? 
De nieuwjaarsborrel is alleen voor leden. Dat betekent toch niet dat wij geen relaties, 
sponsoren, andere verenigingen of leden van B&W mogen uitnodigen? 
  



Wij zijn gewend één keer per jaar een speler/speelster-verkiezing te organiseren. Ook voor 
onze sponsoren is dat een belangrijke gebeurtenis. Kan dat niet meer? 
Doordat maximaal 1 uur na de laatste wedstrijd geschonken mag worden, lopen wij 
belangrijke inkomsten mis. Ook dat levert een verlies op in onze bedrijfsvoering.  
 
artikel 2.34F 
 
2. Geeft dit artikel ruimte aan maximaal 24 activiteiten buiten voetbalwedstrijden of 
trainingen om? 
3. Betekent dit ook dat als de horeca vol is op een bepaalde avond, de vereniging ook een 
partij of feest mag aannemen? 
 
artikel 2.34G 
 
1. Alcohol schenken na 24.00 uur op zaterdag is onmogelijk. Kunnen we hierbij bij een feest 
of vrijwilligersavond terugvallen op een vergunning of aangemelde activiteit? 
 
2. Staat hier nu dat we per jaar maar 1 vrijwilligersavond en feestavond mogen organiseren 
waarbij tot na 24.00 uur geschonken mag worden? Dit vinden we te weinig. Onze vrijwilligers 
houden onze vereniging draaiend en daar willen we met enige regelmaat aandacht aan 
besteden. Op die manier houden we de binding met de vrijwilligers. We stellen voor dit 
aantal te verdubbelen. 
  
 
Graag horen we uw reactie. Tevens vragen we u om inzicht in het besluitvormingstraject van 
de APV. 
  
Tot overleg zijn we uiteraard altijd bereid. 
  
Met vriendelijke groet, 
namens het Bestuur, 
  
Herman van Liere 
 
 


