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Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik
Burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,
overwegende dat;
in de bebouwde kommen van de gemeente sprake is/kan zijn van met name samenscholende
jongeren, alsmede van bezoekers van de voetbalwedstrijden van de betaald voetbalorganisatie
FC Volendam die overlast veroorzaken voor de omgeving;
gebleken is dat deze overlast mede wordUkan worden veroorzaakt door gebruik van
alcoholhoudende dranken;
deze overlast zowel overdag, 's avonds, als 's nachts plaatsvindUkan plaatsvinden en veelal
bestaat uit het maken van lawaai, het heen en weer rijden met brommers en scooters, het
urineren in portieken, het wegwerpen van blik en glaswerk en ander vergelijkbaar gedrag,
waardoor ernstige hinder ontstaaUkan ontstaan nabij horecagelegenheden, winkels, scholen en
andere plaatsen binnen de bebouwde kommen;
naast genoemde overlast ook de bescherming van de eigendom in het geding is/kan zijn en
voorts het veiligheidsgevoel van burgers wordUkan worden aangetast, zoals blijkt uit klachten bij
zowel de gemeente als de politie;
het ter bescherming van de openbare orde en veiligheid en het tegengaan van hinderlijk
drankgebruik en overlast wenselijk is om gebieden aan te wijzen waar het verboden is
alcoholhoudende dranken te gebruiken of bij zich te hebben;
artikel 2:48, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Edam-Volendam
2016 (hierna: Apv) de mogelijkheid biedt een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door
het college aangewezen gebied, aan te wijzen waar het verboden is alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te
hebben;
het verbod niet van toepassing is op een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in
artikel 1 van de Drank- en Horecawet en een andere plaats dan een horecabedrijf als hiervoor
bedoeld, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikel 2:48, eerste lid van de Apv, alsmede het advies van de politie, eenheid Noord-Holland,
basisteam Purmerend;
Besluiten:
1.

aan te wijzen als gebieden waar het verboden is op een openbare plaats, alcoholhoudende
drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij
zich te hebben:
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2.

openbare plaatsen in de bebouwde kommen van de gehele gemeente Edam-Volendam;
het grondgebied van het tankstation gelegen aan de provinciale weg N24 7 net buiten de bebouwde
kom van Oosthuizen (Provincialeweg 2, 1474 HK Hobrede);
Het verbod als bedoeld onder 1 geldt niet voor (buurt)feesten in de gemeente Edam-Volendam
waarvoor op grond van 2:25 van de Apv een melding is gedaan c.q. vergunning is verleend;

3.

het aanwijzingsbesluit gebieden verboden drankgebruik d.d. 27 juni 2006 in te trekken;

4.

te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na die waarop het is bekendgemaakt;

5.

te bepalen dat dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit gebieden verboden
drankgebruik 2017".

Edam-Volendam, 29 augustus 2017

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. M.A.J.R. Hermans
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