Postbus 42
7080 AA GENDRINGEN
www.oude-ijsselstreek.nl
Telefoon: 0315-292292

Aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf
Met dit formulier vraagt u een exploitatievergunning aan voor het starten van een inrichting die
valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 van de APV.

Uw gegevens
Naam en voornamen
Adres
E-mailadres
Postcode
Burgerservicenummer
Geboortedatum

Woonplaats
Telefoonnummer
Geboorteplaats

Ondernemingsvorm
Wat is de ondernemingsvorm?
Natuurlijke persoon
Rechtspersoon
KvK nummer
Beschikt u over een ondernemersplan?
Ja (Afschrift van ondernemer bijsluiten)
Nee

Gegevens horecabedrijf
Naam
Adres
Telefoonnummer
Voor wat voor soort horecabedrijf vraagt u de vergunning aan? Omschrijf het karakter van uw
bedrijf.
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Waarom vraagt u de vergunning aan?
Vestiging van een nieuw horecabedrijf
Overname van een bestaand horecabedrijf
Wijziging van de ondernemersvorm
Uitbreiding van de oppervlakte van het horecabedrijf met

m2

Ingrijpende wijziging van het bedrijfskarakter (zoals wijziging openingstijden), namelijk:

Waaruit bestaan de horeca-activiteiten?
Bieden van alcoholvrije dranken om ter plaatse te nuttigen
Bieden van alcoholvrije en alcoholhoudende dranken om ter plaatse te nuttigen
Bieden van maaltijden/ etenswaren om ter plaatse te nuttigen
Bieden van fastfood om ter plaatse te nuttigen
Verkoop van alcoholhoudende drank om mee te nemen
Anders, namelijk
Als u etenswaren verkoopt
Kunnen de etenswaren worden afgehaald?
Ja, tot uiterlijk

uur

Nee
Heeft u een bezorgdienst?
Ja, tot uiterlijk

uur

Nee
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Op welke tijden is het horecabedrijf geopend?
Begintijd

Eindtijd

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Softdrugs
Gaat u softdrugs verstrekken in het bedrijf?
Ja
Nee
Zo ja, kent u de richtlijnen van het Openbare Ministerie voor de verkoop van softdrugs?
Ja
Nee

Stuur bij uw aanvraag mee:
•
•

Recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
Op schaal getekende plattegrond van het horecabedrijf (1:100)

Ondertekening
Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld.
Datum

Plaats

Handtekening

U dient deze aanvraag ten minste 8 weken voordat u wilt starten met een horecabedrijf of
slijtersbedrijf te versturen per mail naar info@oude-ijsselstreek.nl, of per post naar Postbus
42, 7080AA GENDRINGEN.
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Informatie over het aanvragen van een Exploitatie-vergunning
Wanneer u een inrichting gaat exploiteren die valt onder de reikwijdte van artikel 2:28 van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente Oude IJsselstreek moet u in het bezit zijn van een exploitatievergunning.
Met dit formulier kunt u deze vergunning aanvragen.
Bij deze aanvraag moet u tenminste de volgende stukken overleggen/tonen:
een niet meer dan drie maanden voor heden verstrekte verklaring omtrent het gedrag ten behoeve
van de leidinggevende(n) (alleen als er ook geen Drank- en Horecavergunning wordt aangevraagd of
als men al in het bezit is van een Drank- en Horecavergunning).
een plattegrond van de inrichting, schaal 1:100, waarop in ieder geval de volgende zaken staan
aangegeven:
de vluchtwegen;
de te onderscheiden lokaliteiten;
de toiletten;
de (nood)verlichting.
een actueel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;
arbeidsovereenkomst(en) leidinggevende(n).
Bibob-formulier
De gegevens die u invult op dit formulier en de bijlagen die u hieraan toevoegt worden gebruikt voor de
beoordeling van uw aanvraag (tot wijziging) van een exploitatievergunning.
Tijdens deze procedure wordt ook uw integriteit beoordeeld. Dit gebeurt volgens de wet BIBOB en de
beleidslijn die ter uitvoering daarvan is vastgesteld door het bevoegd gezag

Procedure

De burgemeester moet binnen acht weken een beslissing nemen op een aanvraag. Deze termijn kan met acht
weken worden verlengd.
Nadat de aanvraag is ingediend wordt gecontroleerd of de gegevens compleet zijn. Bij een niet complete
aanvraag wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende documenten/gegevens alsnog in te dienen of te
tonen. Gebeurt dit niet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Is de aanvraag compleet dan bekijkt de burgemeester of het exploiteren van het een horecabedrijf in strijd is
met het geldende bestemmingsplan en of de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de
openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf.

Andere regelgeving waar men rekening mee moet houden
-

-

Drank- en Horecavergunning.
Voor het bedrijfsmatig verstrekken van alcoholhoudende drank in een horecabedrijf is een vergunning
op grond van de Drank- en Horecawet vereist.
Voor het aanwezig hebben van speelautomaten in het horecabedrijf dient een aanvraag om
vergunning op grond van de Wet op de kansspelen te worden ingediend.
Bestemmingsplan
U dient na te gaan of er een horecabestemming op het betreffende pand rust.
Gebruiksvergunning of gebruiksmelding
Sinds de invoering van het Gebruiksbesluit zijn minder gebouwen gebruiksvergunningplichtig, vaak kan
met een gebruiksmelding worden volstaan.
Een gebruiksmelding kunt u doen op de site www.omgevingsloket.nl.
Melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer
U dient na te gaan of voldaan wordt aan de geluidsnormen op grond van voren vermelde AMvB.
Omgevingsvergunning bouwen
Als u gaat verbouwen dient u na te gaan of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.
Reclamevergunning
Voor het maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke
vorm dan ook, die vanaf de weg of vanaf een andere voor publiek toegankelijke plaats zichtbaar is dient
een aanvraag om vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Oude IJsselstreek te
worden ingediend.
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