AANWIJZINGSBESLUIT ALCOHOLGEBRUIK IN DE OPENBARE RUIMTE.
Burgemeester en wethouders van Oss.
Gelet op artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening
Overwegende dat:


de raad van de gemeente Oss op 23 juni 2011 een vernieuwde Algemene Plaatselijke
Verordening Oss 2011 heeft vastgesteld .



dat deze verordening op 29 juni 2011 is bekend gemaakt en in werking is getreden op 6
juli 2011;



in art 2:48 van deze APV 2011is bepaald dat het verboden is op een weg, die deel
uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij
zich te hebben;



de raad met dit artikel 2:48 ons college de bevoegdheid heeft gegeven dit gebied aan te
wijzen;



dit gebied niet het gehele grondgebied van de gemeente mag omvatten;



uit een advies van de politie is gebleken dat de overlast als gevolg van drankgebruik op
straat zich voordoet c.q. zich kan voordoen op diverse openbare plaatsen in alle wijken
van de stad, waaronder parken, winkelcomplexen en jongerenontmoetingsplekken;



hieruit kan worden afgeleid dat de overlastproblemen zich vooral voordoen in de wijken
en gekoppeld is aan de bebouwde leefomgeving;



de aanwijzing van een gebied vanwege een goede handhaving, helder en duidelijk moet
zijn;

BESLUITEN :
Vast te stellen het aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in de openbare ruimte, met dien
verstande dat:
a. de bebouwde kom van de gehele gemeente Oss, zoals aangegeven krachtens de
Wegenverkeerswet en aangegeven op de bijgevoegde kaart, geldt als gebied waar het verbod
van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Oss 2011 van kracht is;
b. dat dit verbod niet van kracht is op de vrijdag tot en met en de dinsdag van de
carnavalsperiode.
Aldus vastgesteld op 20 december 2011
Burgemeester en wethouders van Oss
De secretaris,

De burgemeester.

Drs M.J.H. van Schaijk.

Drs W. J. L Buijs- Glaudemans.

Toelichting.
1.

Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Oss 2011 (APV) luidt aldus:
Verboden drankgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college
aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en
Horecawet;
b. de plaats niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt
krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet.
Voorheen was het gebruiken en het bij zich hebben van alcoholhoudende drank op de
openbare weg rechtstreeks verboden in de APV. Een algemeen verbod is door jurisprudentie
niet meer toegestaan. De VNG zegt hierover in haar toelichting op de APV het volgende:
“Er moet een duidelijk omschreven gebied aangewezen worden. Het kan bijvoorbeeld gaan
om het uitgaansgebied in het centrum of een park of plein waar regelmatig overlast
veroorzaakt wordt. Het is niet mogelijk het grondgebied van de hele gemeente aan te wijzen.
Er moet namelijk wel een concrete aanleiding zijn waarom een bepaald gebied aangewezen
wordt. Een gebied kan worden aangewezen als gerechtvaardigde vrees bestaat voor
aantasting van de openbare orde, of de openbare orde is al aangetast. Als dat geldt voor het
hele grondgebied van de gemeente is het stadium van hinderlijk drankgebruik allang
gepasseerd, en heeft de burgemeester zijn noodbevoegdheden uit de Gemeentewet nodig.
Daarnaast zou het college bij een algemeen verbod elk alcoholgebruik op de openbare weg,
ook van goedwillende personen, verbieden. Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn
tussen middel en doel, en dat zou in strijd met artikel 3:4, van de Awb”.
2.

Afweging.

De politie Brabant-Noord heeft geadviseerd om alle binnen de bebouwde kom gelegen
gebieden, ook in de dorpskernen, aan te wijzen waar dit verbod geldt. De navolgende
gebieden vallen hieronder:


uitgaanscentra;



winkelgebieden en directe omgeving;



scholen, peuterspeelzalen, zorgvoorzieningen en directe omgeving;



groenvoorzieningen, parken,speelvoorzieningen,speeltuinen en speelvelden;



bus – en treinstations en directe omgeving;



recreatiegebieden en directe omgeving;



jeugd- ontmoetingsplekken,parkeerterreinen en directe omgeving.

Het begrip ‘openbare plaats’ in de APV is gedefinieerd als ‘de voor het publiek toegankelijke
plaatsen’. Particuliere terreinen vallen hier dus niet onder.
De volgende argumenten hebben ons aanleiding gegeven te kiezen voor de bebouwde kom
zoals bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet.
De problematiek doet zich niet alleen voor in het centrum van Oss, maar elke wijk of kern
heeft dergelijke plekken. Bovendien zijn de locaties ,waar deze problematiek zich voordoet,
sterk wisselend. Het zou ook in het kader van de handhaving onwerkbaar zijn deze gebieden
per voorziening aan te wijzen.
De overlast wordt vooral in de bebouwde omgeving ervaren. Het gebied van de bebouwde
kom is herkenbaar. Wij gaan er verder van uit dat met dit verbod de veiligheid op straat
wordt gediend en de overlast zoveel mogelijk wordt voorkomen. Voor wat betreft de
carnavalsperiode is een uitzondering gemaakt.
Oss 20 december 2011
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