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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op verzoek van diverse (grote) gemeenten in Nederland organiseert de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) een pilot om te experimenteren met vier artikelen van de Drank- en Horecawet (DHW). 

Deelname aan deze pilot betekent het vergroten van de mogelijkheden voor mengvormen, waardoor 

horecaondernemers detailhandelsactiviteiten kunnen ontplooien en in winkels horeca-activiteiten zullen 

plaatsvinden. Ons college van B&W zal de gemeente Helmond aanmelden om aan deze pilot mee te doen.  

 

Wat houdt de pilot in? 

Enkele verboden binnen de Drank- en Horecawet zorgen ervoor dat er stevige scheidslijnen bestaan tussen 

horeca en detailhandel. Het doel van de pilot is om nut en noodzaak van een viertal verboden uit de wet te 

onderzoeken. Het betreft: 

 Verbod op schenken van alcohol  in een winkel (artikel 12 DHW); 

 Verbod op het organiseren van een proeverij van alcoholische drank ( artikel 14, lid 1 DHW); 

 Verbod op verkoop van producten in een horeca-inrichting (artikel 14, lid 2 DHW); 

 Verbod op verkoop van alcohol in winkels (artikel 18 DHW). 

Vooral combinaties van activiteiten die elkaar aanvullen en versterken zijn door deze regelgeving niet 

mogelijk, terwijl deze combinaties de aantrekkelijkheid van het winkel- en horecagebied kunnen vergroten. 

Door deel te nemen aan de pilot hopen we beter inzicht te kunnen krijgen in de voordelen én knelpunten die 

deze mengvormen bieden. Hierbij valt te denken aan de vraag onder welke voorwaarden mengvormen 

moeten worden toegestaan, welke eisen aan ondernemers moeten worden gesteld, hoe de handhaving eruit 

moet komen te zien én welke implicaties dit heeft voor een wijzigingsvoorstel van de Drank- en Horecawet. 

Een evaluatie van deze wet staat voor 2016-2017 op de agenda. 

 

Waarom Helmond aanmelden? 

De pilot past binnen de ambitie van de gemeente tot deregulering zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 

en diverse andere beleidsterreinen en -trajecten (horecabeleid, Retaildeal). In 2015 is bijvoorbeeld al het 

terrassen- en uitstallingenbeleid vereenvoudigd. Dit alles is erop gericht de kansen voor ondernemers te 

vergroten en de aantrekkelijkheid van het centrum (en daarbuiten) voor bezoekers te vergroten. In de 

momenteel lopende pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ in een gedeelte van het centrum wordt 

ondernemers ook gevraagd hinderlijke (gemeente)regels aan te dragen, maar hier is de landelijke Drank- en 

Horecawet van uitgesloten. 

 

 



 

 

Organisatie en evaluatie pilot 

De pilot wordt landelijk ondersteund en begeleid door de VNG en de evaluatie van de pilot zal de VNG 

inbrengen in 2017 bij de evaluatie van de Drank- en Horecawet. Wel heeft de staatssecretaris van 

Volksgezondheid, de heer Van Rijn, middels een brief aangegeven zich niet te kunnen vinden in deze pilot 

en er vanuit te gaan dat gemeenten hier niet aan deelnemen. Voor ons college wegen de voordelen in dit 

geval zwaarder dan de nadelen. Wel staat vast dat wij, bij een handhavingsverzoek van een derde partij, 

over zullen (moeten) gaan tot handhaving van de Drank- en Horecawet. In de communicatie met mogelijk 

deelnemende ondernemers zal dit risico expliciet worden benadrukt. 

 

Wanneer start de pilot? 

De aanmeldtermijn loopt tot 1 februari 2016. Maximaal 50 Nederlandse gemeenten mogen meedoen, 

waarbij de VNG de selectie uitvoert. Op 12 januari jl. hadden 35 gemeenten zich aangemeld, volgens 

opgave van de VNG. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de variëteit in soorten ondernemingen dat 

meedoet en of er genoeg spreiding is in de grootte van de deelnemende gemeenten. De wens is om een zo 

representatief mogelijk beeld te krijgen. Mocht onze gemeente worden uitgekozen om aan de pilot deel te 

nemen, dan kan deze, na verdere uitwerkingen, op 1 maart as. van start gaan. 

 

 

 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Helmond 

de burgemeester                      de secretaris 
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