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FrisValley is een project van Regio FoodValley en wordt voor de helft gefinancierd door de 
Provincie Gelderland. Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten: 
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Ook de 
gemeente Woudenberg is aangesloten bij FrisValley. De gemeenten tellen samen meer dan 
330.000 inwoners. 
Regio FoodValley richt zicht op de ontwikkeling van kennis en toepassingen op het gebied van 
voeding en gezond leven. Verantwoord en gematigd alcoholgebruik past binnen een gezonde 
levensstijl. 
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Ruim 100 controles in de eerste 100 dagen regionaal toezicht Drank- en 
Horecawet 
Bij driekwart controles geen overtredingen 
 
 

Sinds 1 januari controleren speciale Buitengewone Opsporingsambtenaren in de FoodValley regio 
op naleving van de Drank- en Horecawet. In de eerste 100 dagen van het regionale toezicht in het 
kader van het regionale alcoholmatigingsproject FrisValley zijn ruim 100 controles uitgevoerd. In 
27 gevallen werd een overtreding geconstateerd. FrisValley voorzitter wethouder Vreeswijk 
(gemeente Scherpenzeel) is tevreden over de eerste resultaten. ”Al in dit eerste kwartaal gaat het 
aantal controles in de richting van het aantal dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit 
voorheen in een héél jaar kon doen in onze regio. En nu de eerste kinderziektes zijn getackeld, 
neemt het aantal snel verder toe. De overtredingen zijn jammer, maar het is positief dat in 
driekwart van de controles geen overtredingen zijn gevonden. Ik hoop dat we dit samen met de 
alcoholverstrekkers en jongeren in de loop van de tijd verder kunnen verbeteren”. 
 
Bij de overtredingen ging het o.a. om schenken zonder vergunning, afwezigheid van op de 
vergunning vermeldde leidinggevenden en het verstrekken van alcohol aan jongeren. Er werden 
dertien waarschuwingen uitgedeeld en twee horeca ondernemingen kregen een boete.  Ook kregen 
zes jongeren een boete voor bezit van alcohol in de openbare ruimte. Dat is sinds 1 januari verboden. 
 
Sinds dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op de Drank- en Horecawet. 
Gemeenten in de FoodValley regio hebben als een van de eerste het toezicht regionaal 
georganiseerd in het kader van het alcoholmatigingsproject FrisValley. Vreeswijk ziet dat de 
samenwerking tussen gemeenten werkt: “Het grootste deel van de controles zijn door combinaties 
van toezichthouders uit de deelnemende gemeenten gedaan. Daarmee helpen we elkaar niet alleen, 
maar wisselen we ook kennis en ervaring uit.” 
 
Over FrisValley 
FrisValley is het alcoholmatigingsproject van Regio FoodValley. Het project richt zich op het 
terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. De focus ligt op de omgeving waarin jongeren zich 
begeven, thuis, op school, bij het uitgaan en het sporten. Door het creëren van een alcoholvrije en 
alcoholbewuste omgeving daalt het alcoholgebruik onder jongeren. Deelnemende gemeenten zijn 
Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen en 
Woudenberg. 
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NOOT REDACTIE 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met Frans van Zoest, projectleider FrisValley (06-
24866281). Meer informatie over FrisValley kunt u ook vinden via www.frisvalley.nl. 

http://www.frisvalley.nl/

