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‘Ballonfiësta voorbeeld voor andere evenementen’
Geslaagde alcoholcontroles in regio FoodValley
In de zomermaanden is een groot aantal controles op naleving van de leeftijdsgrens voor het
schenken van alcohol bij evenementen uitgevoerd in de regio FoodValley. Acht regionaal inzetbare
BOA’s houden toezicht op de handhaving van de Drank- en Horecawet. Dat decentraal toezicht
landelijk nog niet overal vanzelfsprekend is, blijkt uit het congres over toezicht DHW dat vandaag
in Ede wordt gehouden.
“Het Ballonfiësta in Barneveld is dit jaar een voorbeeld voor andere evenementen wat betreft de
toepassing van de leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol”, aldus Asje van Dijk, burgemeester
Barneveld. Het belang van een goede leeftijdscontrole werd al voor het evenement door de
gemeente besproken met de organisatoren van het Ballonfiësta. De samenwerking tussen de
gemeente en de organisatie resulteerde in tevredenheid bij beide partijen. René Abbink,
toezichthouder Drank- en Horecawet: “Er waren beveiligers die aan de hand van speciale polsbandjes
controleerden of de jongeren die naar de bar liepen al zestien jaar waren. Daarnaast was duidelijk
aangegeven welk beleid de organisatie zou voeren als er jongeren betrapt werden. Controle op de
naleving van de leeftijdsgrens was daardoor goed mogelijk.”
Leeftijdsgrenzen en toezicht
Deze zomer hebben de toezichthouders 75 controles uitgevoerd, waarvan 22 controles op 13 grotere
evenementen in de regio. Deze controles zijn een belangrijk sluitstuk in de aanpak van FrisValley, die
ernaar streeft om jongeren later, minder vaak en minder veel te laten drinken. Tijdens de controles
op de evenementen zijn uiteindelijk vier waarschuwingen gegeven voor onder andere het niet
aangeven van leeftijdsgrenzen en gebrekkig toezicht vanuit de organisatie zelf. Eén evenement kreeg
een boete wegens schenken van alcohol aan jongeren onder de zestien. In totaal zeventien jongeren
onder de zestien kregen een boete wegens alcohol bezit.
Belang van decentraal toezicht DHW
Tijdens het nationale congres over lokaal toezicht op de Drank- en Horecawet op 19 september in
Ede delen nationale en internationale experts hun kennis en ervaring. Naast de boodschap van de
minister van Veiligheid en Justitie over het belang van decentraal toezicht staat de dag in het teken
van toezicht in de praktijk. Thema’s zijn: regionale samenwerking, handhavingsmiddelen in theorie
en praktijk, toezicht op leeftijdsgrenzen en de inzet van mystery-shoppers. De aanpak van FrisValley
met focus op het gezamenlijk en nabij werken aan bewustwording en handhaving, is een
praktijkvoorbeeld waaruit blijkt dat decentraal regionaal toezicht werkt.

FrisValley is het alcoholmatigingsprogramma in regio FoodValley. Jongeren tot 18 jaar moeten later,
minder veel en minder vaak drinken. FrisValley werkt daar aan door een gerichte omgevingsaanpak.
Deelnemende gemeenten zijn Barneveld, Ede, Nijkerk, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel,
Veenendaal, Wageningen en Woudenberg. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie
van de Provincie Gelderland.

NOOT REDACTIE
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Petra Wolters, communicatieadviseur FrisValley
2.0 (06-57333001). Meer informatie over FrisValley kunt u ook vinden via www.frisvalley.nl.

