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Geharmoniseerde regelingen
 z Vastgesteld door het Land van Cuijk-

raad (alle afzonderlijke raden van de 
5 gemeenten): Algemene Plaatselijke 
Verordening; Winkeltijdenverordening; 
Legesverordening.

 z In proces voor het nieuwe bestuur 
gemeente Land van Cuijk: Beleidsregel 
artikel 35 van de Alcoholwet; Nadere 
regels meldingsplichtig evenement; 
Aanwijzingsbesluit collectieve festivi-
teiten; Beleidsregel Bibob.

 z Regelingen die in 2022 worden ge-
harmoniseerd: Evenementenbeleid 
(kwartaal 1); Aanwijzingsbesluit aantal 
evenementen (kwartaal 1); Terrassen-
beleid; Standplaatsenbeleid; Regels 
paracommerciële horeca (oneerlijke 
mededinging) en overige aangelegen-
heden uit de Alcoholwet.

 z Zolang regels nog niet zijn geharmoni-
seerd of nieuwe regels zijn vastgesteld 
en oude regels niet zijn ingetrokken, 
kunnen de oude regels per gebied 
vanaf 1 januari 2022 nog 2 jaar blijven 
gelden.

Exploitatievergunning
In de nieuwe APV staat ook de exploita-

tievergunningplicht opgenomen voor het 
exploiteren van een openbare inrichting. 
Uitzonderingen voor de vergunningplicht 
zijn:

 - Horecabedrijven met een Alcoholwet-
vergunning

 - Paracommerciële rechtspersonen met 
of zonder alcohol

 - Winkels met als nevenactiviteit hore-
ca

 - Musea, crematoria en rouwcentra
 - Horeca in ziekenhuizen en verpleeg-

huizen/zorginstellingen
 - Sport- en dansscholen
 - Sauna’s en zonnecentra
 - Slijterijen
 - Benzinepompen
 - Scholen en bedrijfskantines
 - Dorps- en buurthuizen 
 - Kinderboerderijen, educatieve tuinen 

en theetuinen;
 - Kerkgenootschappen
 - Koffiecorners binnen de bestemming 

detailhandel of maatschappelijke 
functies

 - Lunchrooms en broodjeszaken (dag-
zaken)

 - Verblijfsrecreatiebedrijven, zoals 
groepsaccomodaties, Bed & Break-

Per 1 januari 2022 is de gemeente Land van Cuijk een feit. Voor deze nieuwe gemeen-
te is dan ook een geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vastge-
steld en is divers beleid geharmoniseerd. Afhankelijk van de oorspronkelijke gemeente 
waarin de horecazaak is gevestigd, kan dit veranderingen met zich meebrengen. Met 
dit informatieblad word je geïnformeerd over de belangrijkste zaken in met name de 
APV die voor horeca van toepassing zijn.



fasts, (mini)campings en bungalow-
parken.

Ingediende aanvragen van openbare 
inrichtingen die per 1 januari 2022 onder 
deze uitzonderingen vallen worden per 
1 januari 2022 niet meer in behandeling 
genomen. 

In de begripsbepalingen en het vergun-
ningensysteem is nu aansluiting gevonden 
bij de Alcoholwet. Dit betekent ook dat de 
leidinggevenden op een apart aanhang-
sel behorende bij de vergunning komen te 
staan. Een melding kan worden gedaan 
voor het wijzigen van dat aanhangsel of 
voor het wijzigen van de lokaliteiten/ter-
rassen. In de APV is nu concreet aange-
geven wat indieningsvereisten, toetsings-
gronden en weigeringsgronden zijn.

Per 1 januari 2022 is het in ieder geval 
verplicht om minimaal 1 leidinggevende 
aanwezig te hebben gedurende de tijd 
dat de openbare inrichting voor publiek 
geopend is.
 
Sluitingstijden

Maandag t/m 
vrijdag

Zaterdag en 
zondag

Horeca 
met 
alcohol

01.30 – 07.00 uur 03.00 – 07.00 uur

Horeca 
zonder 
alcohol

02.30 – 07.00 uur 04.00 – 07.00 uur

Terrassen 00.00 – 07.00 uur 01.00 – 07.00 uur

Aangewezen collectieve festiviteitsdagen 
Tijden van de zaterdag en de zondag.

Festiviteiten en geluidsontheffingen
 z Collectieve festiviteiten: dezelfde da-

gen als aangewezen in de voormalige 
gemeenten. 

 z Incidentele festiviteiten: maximaal 12 
dagen of dagdelen per kalenderjaar, 
mits melding wordt gedaan bij de ge-
meente.

 z Geluidsontheffing art. 4:6 APV: geluid 
buiten een milieu-inrichting.

Voorwaarden incidentele festiviteit, 
collectieve festiviteit en geluidontheffing 
4:6 APV:

 - Maximaal 80 dB(A) en 95 dB(C) ge-
meten op de gevel van gevoelige ge-
bouwen op een hoogte van 1,5 meter.

 - Het maximale verschil tussen dB(A) en 
dB(C) mag niet meer bedragen dan 15 
dB gemeten op de gevel van gevoe-
lige gebouwen op een hoogte van 1,5 
meter.

 - Uiterlijk om 01.00 uur wordt het extra 
geluid beëindigd.

Winkeltijdenverordening
Alle winkels mogen alle dagen geopend 
zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur met uit-
zondering van Dodenherdenking vanaf 
19.00 uur.



Legesverordening

Soort Legeskosten

Exploitatievergunning art. 2:28 €250

Wijziging leidinggevenden aanhangsel exploitatievergunning €120

Wijziging lokaliteiten/terrassen exploitatievergunning €50

Ontheffing sluitingstijd €45

Alcoholwetvergunning art. 3 Alcoholwet - regulier €500

Alcoholwetvergunning art. 3 Alcoholwet – paracommerciële rechtspersoon €240

Aanvraag artikel 4, lid 4, Alcoholwet (oneerlijke mededinging) €90

Wijziging lokaliteiten/terrassen Alcoholwetvergunning €150

Wijziging aanhangsel leidinggevenden Alcoholwetvergunning €60

Aanwezigheidsvergunning: 1 kansspelautomaat 1 jaar €56,50

Aanwezigheidsvergunning: 2 kansspelautomaten 1 jaar €90,50

Aanwezigheidsvergunning: 1 kansspelautomaat 4 jaar of onbepaalde tijd €226,50

Aanwezigheidsvergunning: 2 kansspelautomaten 4 jaar of onbepaalde tijd €362,50

Ontheffing artikel 35 Alcoholwet €50

Terras €80

Geluidsontheffing 4:6 €30

Incidentele ontheffing inrijden voetgangerszone €12

Ontheffing Zondagswet €30

Tot slot
De vastgestelde regelingen worden allen in 2022 gepubliceerd op www.overheid.nl. 
Heb je nog vragen, dan kan je terecht bij jouw huidige gemeente en per 1 januari 2022 
bij de gemeente Land van Cuijk. De contactgegevens van de gemeente Land van 
Cuijk zijn: Postbus 7, 5360 AA Grave, telefoonnummer 0485 - 85 4000 en e-mail-
adres: gemeente@landvancuijk.nl. 


