
 

Besluit verlenging pilot vrije openingstijden horeca Deventer binnenstad en havenkwartier  
 
De Burgemeester van de gemeente Deventer;  
 
Overwegende dat: 

• De burgemeester op grond van zijn bevoegdheid in de Algemene Plaatselijke Verordening 
Deventer kan besluiten tot het verlenen van ontheffing van het verbod voor horeca-
inrichtingen om tussen 01.00 en 07.00 geopend te zijn; 

• in de periode van mei 2016 tot en met mei 2017 een pilot vrije openingstijden horeca 
Deventer binnenstad en havenkwartier is gehouden en dat deze pilot wordt geëvalueerd;  

• op basis van de evaluatie wordt overwogen of de vrije openingstijden voor horeca in de 
binnenstad en havenkwartier blijvend worden ingevoerd;  

• in afwachting van de evaluatie van de pilot ‘vrije openingstijden’, deze pilot wordt verlengd tot 
aan het moment van definitieve besluitvorming, in het belang van de continuïteit van de 
deelnemende horeca-inrichtingen;  
 

gelet op artikel 2:29, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Deventer; 
 
Besluit: 
vast te stellen het hierna volgende Besluit verlenging pilot vrije openingstijden horeca Deventer 
binnenstad en havenkwartier tot aan het moment van definitieve besluitvorming. 
 
Artikel 1 
Deelnemende horeca-inrichtingen die in het bezit zijn van een deelnamebevestiging, mogen op 
zaterdag (= vrijdagnacht), op zondag (= zaterdagnacht) en op de vastgestelde feestdagen vrije 
openingstijden te hanteren. Voor de Zondag- t/m Donderdagnacht geldt een maximale openingstijd 
tot 04.00 uur.   
 
Artikel 2 
De openingstijden in artikel 1 gelden niet voor de tot de inrichting behorende terrassen. 
 
Artikel 3 
De voorwaarden die gelden voor deelname blijven onverkort van kracht.  
 
Artikel 4 
Het niet nakomen dan wel overtreden van één of meer van voornoemde voorschriften 
kan leiden tot einde deelname pilot conform de handhavingsmatrix behorende bij de Pilot.  
 
Artikel 5 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 22 mei 2017 en vervalt met ingang van definitieve 
besluitvorming.  
 
Artikel 5 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlenging pilot vrije openingstijden horeca Deventer 
binnenstad en havenkwartier 
 
Aldus vastgesteld op 6 juni 2017 
 
De Burgemeester van Deventer, 
 
 
 
 
 
 
ir. A.P. Heidema 


