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Aan de burgemeester van de gemeente Houten 
Postbus 30 

3990 DA Houten 
 
Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting 
Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten  
 
 
Let op! Vergeet de benodigde documenten niet toe te voegen! 
Alleen volledig ingevulde aanvragen waaraan de benodigde documenten zijn toegevoegd 
worden in behandeling genomen! 
 
 
De exploitatievergunning is bestemd voor: 
  

• ondernemers die een openbare inrichting overnemen of nieuwe vestigen; 
• ondernemers die de exploitatie van een bestaande openbare inrichting willen 

veranderen/uitbreiden; 
• ondernemers die een bestaande openbare inrichting willen uitbreiden; 
• ondernemers die een bestaande openbare inrichting willen wijzigen; 
• ondernemers die de ondernemingsvorm willen wijzigen; 
• ondernemers die een personele wijziging willen aanbrengen in de houder(s) van de 

vergunning. 
 
In het kader van de exploitatievergunning openbare inrichting wordt onder openbare inrichting verstaan: 
de voor publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was, logies worden verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe 
consumptie worden bereid of verstrekt. Onder openbare inrichting wordt in ieder geval verstaan een hotel, 
restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis, clubhuis of bezorgdienst. Onder 
openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij dit bedrijf behorend terras en andere aanhorigheden. 
(artikel 2:27 APV) 
 
 
 
Gegevens Aanvrager; 
Natuurlijk(e) Persoon/Personen 
Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………………. 
Achternaam    ………………………………………………………………. 
Geboortedatum en plaats  ………………………………………………………………. 
Adres     ………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………. 

Relatie met de inrichting  □ Leidinggevende 

    □ Anders, namelijk  ……………………………………. 
       ……………………………………. 
 
Rechtspersoon/Rechtspersonen 
Naam Rechtspersoon  ………………………………………………………………. 
Vestigingsplaats   ………………………………………………………………. 
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Het betreft een aanvraag voor: 

□  vestiging nieuwe openbare inrichting  

□  overname bestaande openbare inrichting  

□  wijziging ondernemersvorm van de openbare inrichting  

□  ongewijzigde voortzetting bestaande openbare inrichting 

□  wijziging van de inrichting van de openbare inrichting  

□  wijziging/uitbreiding van de activiteiten van de openbare inrichting  
 
 
Bestemming van het pand: 
Een exploitatievergunning wordt geweigerd indien de bestemming van het pand geen horeca 
toelaat. Voor het verkrijgen van informatie over het bestemmingsplan kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer: 030-6392611. 
Indien de bestemming geen horeca toelaat is een verzoek nodig voor wijziging/vrijstelling van 
het bestemmingsplan. 
 
Laat de bestemming van het pand horeca toe? 
 
□ Ja     □ Nee 
 
Heeft u een verzoek voor wijziging/vrijstelling van het bestemmingsplan ingediend? 
 
□ Ja     □ Nee 
 
 
Leidinggevende I 
Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………………. 
Achternaam    ………………………………………………………………. 
Geboortedatum en plaats  ………………………………………………………………. 
Adres     ………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………. 
 
Leidinggevende II 
Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………………. 
Achternaam    ………………………………………………………………. 
Geboortedatum en plaats  ………………………………………………………………. 
Adres     ………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………. 
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Leidinggevende III 
Voorna(a)m(en) voluit  ………………………………………………………………. 
Achternaam    ………………………………………………………………. 
Geboortedatum en plaats  ………………………………………………………………. 
Adres     ………………………………………………………………. 
Postcode + woonplaats  ………………………………………………………………. 
Telefoonnummer   ………………………………………………………………. 
 
Gegevens openbare inrichting  
Naam openbare inrichting  ………………………………………………………………. 
Adres     ………………………………………………………………. 
Postcode en plaats   ..… ………………………………………………………….  
Telefoonnummer   ………………………………………………………………. 
KvK nummer   …………………………………………………………… 
 
 
Bedrijfsomschrijving (meerdere varianten mogelijk): 

□ café   □ restaurant   □ hotel 
□ cafetaria/snackbar  □ eetcafé   □ lunchroom 
□ pizzeria  □ buurthuis    □ broodjeszaak 

□ (sport)kantine  □ discotheek   □ bar-dancing 

□ koffie/theehuis □ pool- en snookercentrum □ bistro 

□ pension   □ ijssalon    □ eethuis 
□ afhaalservice □ bezorgservice (brommers)  □ bezorgservice (auto’s)  

□ anders namelijk: ……………………………………………………………………………… 
 
 
De gewenste openingstijden van de openbare inrichting  
Maandag  van ………..…. uur  tot ………..…. uur. 
Dinsdag  van …………... uur  tot ………..…. uur. 
Woensdag  van ………..…. uur  tot ……………uur. 
Donderdag  van …..………. uur  tot …..………. uur. 
Vrijdag  van …..………. uur  tot …..………. uur. 
Zaterdag  van ….. ………. uur  tot …..………. uur. 
Zondag  van …………… uur  tot …..………. uur. 
Totaal aantal uren per week ……………uur. 
 
 
Artikel 2:29 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Houten beschrijft de 
sluitingstijden en luidt als volgt:  
 
Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te 

laten of te laten verblijven: 
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a) In het geval de exploitant (winkelondersteunend) spijsverstrekker is of een sportvereniging is gelegen 
binnen de gemeente Houten van:  
- 00.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met zondag, met daarbij een mogelijkheid tot het 

verstrekken van beperkte incidentele ontheffingen aan de sportverenigingen op zaterdag en 
zondag tot maximaal 02.00 uur; 

b) In het geval de exploitant (horecaondersteunend) spijsverstrekker is of een maaltijdverstrekker is en 
gelegen binnen het Centrum gebied, Oude Dorp en Castellum (alleen bij de maaltijdverstrekker), 
inclusief de kleine kernen, het buitengebied en overige kern Houten van: 
- 01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en  
- 02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag; 

c) in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen het Centrum gebied,  
Oude Dorp en Castellum van: 
- 01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en  
- 03.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid van een verruimd 

ontheffingenbeleid in de vorm van 1 uur extra tot 04.00 uur op basis van het éénrichtingsprincipe;  
d) in het geval de exploitant een drankverstrekker is en gelegen binnen de kleine kernen, het  

buitengebied en de overige kernen van Houten van: 
- 01.00 uur tot 07.00 uur op maandag tot en met vrijdag en  
- 02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag; 
met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken van incidentele ontheffingen tot een later 
sluitingsuur; 

e) in het geval de exploitant een (sociaal) culturele instelling is en gelegen binnen het Centrum  
gebied, Oude Dorp, het Castellum, inclusief de kleine kernen, het buitengebied en overige  
kern Houten van: 
- 00.00 uur tot 07.00 uur van maandag tot en met vrijdag, met daarbij een mogelijkheid tot het 

verstrekken van incidentele ontheffingen tot maximaal 02.00 uur; 
- 02.00 uur tot 07.00 uur op zaterdag en zondag, met daarbij een mogelijkheid tot het verstrekken 

van incidentele ontheffingen tot een later sluitingsuur. 
  

Vragen met betrekking tot voorgenomen activiteiten en eventuele overlast 
1.  Bent u voornemens om alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse te verkopen? 

 □ Ja      □ Nee 

 Zo ja, dan dient u tevens een Drank & Horecawetvergunning aan te vragen! 
2.  Zullen er in de inrichting middelen als bedoeld in artikelen 2 en 3 van de Opiumwet 
 worden verstrekt en of gebruikt? 

 □ Ja      □ Nee 

3.  Welke vormen van amusement of ontspanning worden er aan de bezoekers geboden? 

 □ mech.muziek  □ levende muziek   □ gelegenheid tot dansen 

 □ films/video   □ spellen (omschrijving)  □ speelautomaten 

 □ nuttigen spijzen □ nuttigen dranken 

 □ anders, nl.   ……………………………………………………………………. 

 (Voor het plaatsen van speelautomaten dient u een aparte vergunning aan te vragen) 
 
4.  Indien er een gelegenheid tot dansen is, wat is de oppervlakte van de dansvloer in 
 vierkante meters?        …….m2 

 
5.  Bent u voornemens een terras te gaan voeren? 



 5

 □Ja     □ Nee 
 Indien u een terras gaat voeren, wat is de oppervlakte van het terras in vierkante  

meters?         …….m2 
 Is het terras geplaatst op/aan de openbare weg? 
 □ Ja     □ Nee 

(Indien het terras is geplaatst op/aan de openbare weg, dient u een huurovereenkomst 
voor de grond af te sluiten met de gemeente) 
 

6.       Zijn er woningen die direct aan de door u in gebruik te nemen inrichting grenzen? 

 □ Ja      □ Nee 

Zo ja, aangeven waar deze woningen zich ten opzichte van de openbare inrichting 
bevinden (bijvoorbeeld naast of boven de inrichting) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Welke vormen van overlast kent uw openbare inrichting? 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Welke maatregelen neemt u om overlast voor de omgeving te voorkomen? 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Welke maatregelen neemt u om overlast voor de omgeving te beperken (indien 
voorkomen niet mogelijk is)? 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
  
10.  Op welke doelgroep(en) richt u uw exploitatie? (bijv. gezinnen, jeugd 15-18 jaar, 

ouderen) 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
 
  
11.  Hebt u ervaring als houder van een inrichting? Zo ja, hoeveel ja(a)r(en)? Wat voor soort 
 inrichtingen waren dat? 
 Naam inrichting  …………………………………………………………………………...... 
 Adres    ………………………………………………………………………….... 
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 Plaats   ……………………………………………………………………… 
 Soort:    ……………………………………………………………………… 

 Naam inrichting  ……………………………………………………………………… 
 Adres:    ……………………………………………………………………… 
 Plaats:   ……………………………………………………………………… 
 Soort:    ……………………………………………………………………… 
 
 
Het is ondergetekende bekend dat; 
• De burgemeester de vergunning moet weigeren, indien moet worden aangenomen dat de 

aanwezigheid van de openbare inrichting de woon- en leefsituatie in de omgeving van de 
openbare inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig beïnvloedt, dan 
wel dat de vestiging of exploitatie van de openbare inrichting op grond van het 
bestemmingsplan niet is toegestaan. 

• Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag rekening wordt gehouden met het karakter 
van de straat en de wijk waarin de openbare inrichting is gelegen of zal zijn gelegen, de 
aard van de openbare inrichting en de spanning, waaraan het leefmilieu ter plaatse reeds 
bloot staat of bloot zal komen te staan door de exploitatie de openbare inrichting. 

• Onvolledig ingevulde aanvraagformulieren niet in behandeling worden genomen. 
• Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de 

vergunning en strafbaar is. 
• Voor startende ondernemers de vergunning eerst voor een jaar wordt afgegeven. Daarna 

en voor reeds gevestigde ondernemers wordt de vergunning voor onbepaalde tijd 
afgegeven. 

 
N.B. De door u op dit formulier verstrekte informatie maakt deel uit van uw vergunning. 
 
De aanvrager dient bij zijn aanvraag onderstaande bescheiden over te leggen. Voor deze 
bescheiden geldt dat die niet overgelegd hoeven te worden wanneer die reeds in het bezit van 
de gemeente zijn. 

1. Legitimatie:  een kopie van een geldig legitimatiebewijs, zoals bedoeld in de 
Wet op de identificatieplicht; 

2. Huur/eigendom: een document (zoals huurcontract, eigendomsakte) waaruit blijkt 
dat de aanvrager over de ruimte beschikt of gaat beschikken, 
waarin het horecabedrijf wordt gevestigd; 

3. Plattegrond:  een nauwkeurige plattegrond van het horecabedrijf (een terras 
daaronder begrepen),waarop tevens de oppervlakte van de in het 
horecabedrijf aanwezige ruimtes (inclusief eventueel terras) 
staan aangegeven; 

4. BIBOB: Ingevuld formulier.  
 
De behandelingstermijn is drie maanden. 
 
Naam aanvrager      Handtekening aanvrager 
 
---------------------------------------    --------------------------------------- 
 
Plaats …………………………    Datum ………………………... 
 


