
Besluit tijdelijk verkoopverbod alcohol voor detailhandel, cafetaria’s en

slijterijen gemeente Amsterdam

De burgemeester van Amsterdam

 

Gelet op artikel 2.17 vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV).

 

Overwegende dat:

• Er een tijdelijk verkoopverbod alcohol voor detailhandel, cafetaria’s en slijterijen van kracht is tot

1 september 2020;

• Er in Nederland sprake is van een uitbraak van het Covid-19 virus, waarmee een ernstig gevaar

voor de volksgezondheid gepaard gaat;

• Het aantal besmettingen in Amsterdam en in stadsdeel Centrum onverminderd hoog is;

• Ter bestrijding van deze uitbraak voorschriften zijn vastgelegd in de Noodverordening Covid-19

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 21 augustus 2020, waarin onder andere een verbod op

het niet houden van een veilige afstand tot andere personen en een verbod op het niet zingen en

schreeuwen in groepsverband zijn opgenomen;

• Het onverminderd druk is in Amsterdam in het bijzonder in stadsdeel Centrum en het Wallengebied;

• Er in het Wallengebied een alcoholverbod geldt waar het verboden is op de door de burgemeester

aangewezen wegen of weggedeelten alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in

aangebroken flessen, blikjes en dergelijke (artikel 2.17 lid 2 APV);

• Dit verbod niet geldt op een terras als bedoeld in artikel 3.1, tweede lid onder u (APV);

• Het alcoholverbod regelmatig wordt overtreden ondanks de inzet van onder andere handhaving,

politie, hosts en communicatie door middel van borden en banners;

• Het gemakkelijk is om alcohol te verkrijgen bij de detailhandel, cafetaria’s en slijterijen in het

Wallengebied;

• Overtreding van het alcoholverbod regelmatig tot overlast en openbare orde incidenten leidt;

• Personen onder invloed van alcohol vaak minder alert zijn op de voorschriften uit de Noodveror-

dening zoals het houden van een veilige afstand tot andere personen en het niet zingen en

schreeuwen in groepsverband;

• De handhaving van de Noodverordening en het alcoholverbod, in verband met de kennelijke staat

van de bezoekers, ernstige risico’s met zich mee brengt voor de volksgezondheid en tevens op

escalaties en openbare orde incidenten;

• Het alcoholverbod in de openbare ruimte vooral wordt overtreden door gebruik van zwak alcoho-

lische drank;

• Het vanwege het beperken van bovenstaande risico’s noodzakelijk is om ook na 1 september 2020

maatregelen te nemen ten aanzien van de verkrijgbaarheid van alcohol bij detailhandel, slijterijen

en cafetaria’s;

• Dat het belang van de betreffende ondernemers erkend wordt, maar het belang van de bescherming

van de volksgezondheid zwaarder weegt en het verbod tijdelijk van aard is;

• De burgemeester op grond van artikel 2.17 lid 5 van de APV de bevoegdheid heeft perioden en

gebieden aan te wijzen waarin het verboden is of aan beperkingen onderworpen is om bedrijfs-

matig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik elders dan ter

plaatse;

• Het op grond van artikel 2.17 lid 5 van de APV verboden is te handelen in strijd met dit verbod;

 
Brengt ter algemene kennis dat zij op 26 augustus 202o heeft besloten:

het gebied van Amsterdam, zoals aangeduid op onderstaand kaartje dat deel uit maakt van dit besluit,

aan te wijzen als gebied waarin het op grond van artikel 2.17, lid 5, van de APV verboden is;

- om bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak alcoholische drank te verstrekken voor gebruik elders

dan ter plaatse;

- om bedrijfsmatig of anders dan om niet sterk alcoholische drank te verstrekken voor gebruik elders

dan ter plaatse, tenzij de sterk alcoholische drank in een afgesloten tas wordt verstrekt waarbij

het alcoholverbod dat geldt in de openbare ruimte kenbaar wordt gemaakt;

- waarbij het verbod uitsluitend geldt van 16.00 tot 04.00 uur op de dagen donderdag, vrijdag en

zaterdag en van 16.00 tot 03.00 uur op de zondagen, en

- binnen de periode van 1 september 2020 tot 1 november 2020.

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.amsterdam.nl/coronavirus en treedt per 1 september 2020

in werking. Dit besluit wordt eveneens in het Gemeenteblad gepubliceerd.
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Op grond van de geactualiseerde bijlage bij de Verordening Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare

Ruimte (Gemeenteblad 2017, nr. 374/1615) geldt voor overtreding van dit verbod door een rechtspersoon

een bestuurlijke boete van € 1.200,-.

 

Kaart verbodsgebied. Het betreft de straten op en binnen de rode lijn.

26 augustus 2020

Burgemeester van Amsterdam voornoemd,

Femke Halsema

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet

bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, t.a.v. de Directie Juridische Zaken,

Postbus 202, 1000 AE Amsterdam.

 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn

vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven

wijze bekend is gemaakt. Belanghebbenden kunnen in afwachting van de

behandeling van het bezwaarschrift een verzoek tot het treffen van een voorlopige

voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Amsterdam

(Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling voorlopige voorzieningen,

Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
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