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bg 
Sportraad een advies uit welke houding de gemeente het beste kan aannemen t.a.v. het  
alcoholgebruik op tribunes en in (sport)kantines.  
 
 
Vragen/ advies: 
 
1) Uiteraard kan de gemeente als verhuurder van de sporthal dit verbod “intern communiceren”, 

maar welke partij is uiteindelijk verantwoordelijk voor de handhaving van dit verbod? 
 

A) Het is raadzaam wanneer de gemeente, als verhuurder van de accommodatie, in gesprek 
gaat met exploitanten van de sportkantines op de binnensportlocaties. Het advies is om de 
exploitant van de sportkantine in eerste instantie de handhaver van het alcoholverbod op de 
tribunes te laten zijn. Het is immers ook de verantwoordelijkheid van de exploitant om zich 
te houden aan de drank- en horecawet. Door het gesprek tussen de exploitant en gemeente 
kunnen afspraken gemaakt worden die de exploitant kunnen helpen in de handhaving. 

  
2) Is er aanleiding om dit verbod breder te trekken (waarom wel bij een zaalvoetbal-wedstrijd in 

Werkendam en niet bij een korfbal-/ basketbal-/ of turnwedstrijd in Giessen), of moet het verbod 
beperkt blijven tot die zalen/wedstrijden waarvoor de gemeente een aanschrijving krijgt? 

 
A) Elke vereniging heeft volgens de Drank- en horecawet, de plicht tot het hebben van een 

bestuursbesluit. In dit bestuursbesluit staat ook beschreven hoe de vereniging omgaat met 
alcoholgebruik in de kantine maar ook bij sportwedstrijden. Voor de buitensport waar de 
accommodatie in de meeste gevallen door één vereniging wordt gebruikt, is de vereniging 
zelf verantwoordelijk voor het hebben van een alcoholbeleid.  
Bij de binnensportaccommodaties is vaak de gemeente de verhuurder. Om geen onderscheid 
te maken en daarbij het handhaven door de exploitant te vergemakkelijken, is het advies aan 
de gemeente om hierin één lijn te trekken met een verbod op alcohol op de tribune bij alle 
sportwedstrijden in de zaal.  

 
3) Hoe om te gaan met alcoholgebruik in kantines (en daarbuiten) op voetbal-/tennis-/ 

korfbalcomplexen, waarbij de gemeente slechts een indirecte rol heeft als verhuurder, en geen 
directe bemoeienis heeft met de gang van zaken binnen de kantines op de sportcomplexen? 
 
 
A) Het Ministerie VWS onderschrijft het belang van het hebben van een gezonde leefstijl. Om 

allerlei organisaties, zoals gemeenten, te ondersteunen heeft het Ministerie VWS naast het 
Nationaal Sportakkoord ook het Nationaal Preventie Akkoord in het leven geroepen. Hierin 
doet het Ministerie een oproep aan alle organisaties om samen te werken om de problemen 
t.a.v roken, overgewicht en ook alcohol het hoofd te bieden. Voor een gemeente hierin de 
verantwoordelijkheid om de lokale organisaties dus ook sportverenigingen te ondersteunen 
in het hebben van een beleid op o.a. alcoholgebruik in de kantines. We realiseren ons dat de 
verkoop in de kantines een grote bron van inkomsten is voor de verenigingen. Toch zijn wij 
van mening dat er wel degelijk afspraken gemaakt kunnen worden over alcoholgebruik bij 
sportwedstrijden. De gemeente hoeft hierin niet te handhaven maar wel de bewustwording 
creëren bij zowel bestuurders van de verenigingen als de leden zelf, door middel van 
bijvoorbeeld een campagne of het delen van goede voorbeelden  



 
4) Hoe zien wij dit in relatie tot allerhande campagnes vanuit de gemeente om alcohol- en 

drugsgebruik onder met name jongeren terug te dringen? 
 

A) Vanuit de wet publieke gezondheid heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om elke vier 
jaar een gemeentelijke nota gezondheidsbeleid op te stellen. Het belangrijkste kader voor 
het lokale alcoholbeleid is de Drank- en Horecawet. Vanuit de DHW heeft de gemeente de 
verantwoordelijkheid om elke vier jaar een preventie- en handhavingsplan alcohol op te 
stellen. Dit plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende preventie van 
alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet (bron; 
expertisecentrum alcohol Trimbos). 
Daarnaast zijn er landelijk verschillende campagnes om het alcohol- en drugsgebruik terug te 
dringen. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om dit ook lokaal te communiceren. 
Belangrijk is om in gesprek te blijven met diverse partijen om in samenwerking het misbruik 
terug te dringen. Wat daarbij hoort, is het maken van afspraken met bestuurders van 
sportverenigingen rondom alcoholgebruik bij sportwedstrijden en in de sportkantines. 
Daarbij zou er geen verschil mogen zijn tussen binnen- en buitensport. 

 
 
Conclusie: 
 
Het is onduidelijk hoe de verschillende sportbonden omgaan met alcohol op de tribunes bij 
sportwedstrijden. Bij een zoektocht op internet heeft alleen de KNVB een uitgesproken beleid 
hierop. En van de KNVB is bekend dat deze ook met regelmaat bij verschillende wedstrijden in de 
zaal maar ook buiten controleren op alcohol langs de lijn.  
Een alcoholbeleid hebben is één maar de uitdaging zal liggen bij het handhaven. Daarom voor de 
gemeente belangrijk om hierover in gesprek te gaan met de exploitanten van de sportkantines. De 
gemeente kan de exploitant ondersteunen in de handhaving door in de overeenkomsten die gesloten 
worden met de sportverenigingen die gebruik maken van de binnensportaccommodaties, een artikel 
op te nemen over een verbod op alcoholgebruik op de tribunes tijdens sportwedstrijden. Wij sluiten 
hierbij aan, bij uw wensen voor het toezichthouden en handhaven van alcoholgebruik in de sport. 
 
Advies: 

- Wij stellen voor om in de binnensportcomplexen in de gemeente Altena geen alcohol toe te 
staan in de zaal. Dit duidelijk te maken door middels van duidelijke borden bij de ingang van 
de sportzalen. 

- In overleg met de beheerders van de sportzalen aan te geven dat hierop toezicht dient te 
worden gehouden. 

- Voor de overige sportlocaties in de gemeente de exploitanten duidelijk te maken om geen 
alcohol te schenken zolang de jeugd onder de 18 jaar aan het sporten is. 

- De ouders van sportende jeugd te informeren over het alcoholbeleid in de gemeente Altena 
bij zowel binnen- als buitensportaccomodaties. 
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