
MEMO van college aan de raad

datum : 6 juni 2011

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : convenant Veilig Uitgaan in Bergen

Portefeuillehouder : H. Hafkamp

Inlichtingen bij : H. Butter-de Jong

Aanleiding 

Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht

Kernboodschap 

College wil informatie verschaffen over: convenant Veilig Uitgaan in Bergen

Om de veiligheid in uitgaansgebieden te bevorderen en de overlast tot een minimum te 
beperken gaat de gemeente met de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bergen, het 
Openbaar Ministerie en de politie op 9 juni 2011 het convenant Veilig Uitgaan in Bergen
afsluiten. In dit convenant is vastgelegd wie welke inspanningen verricht.

Het convenant moet gezien worden als een ‘groeimodel’. De afspraken die hierin zijn 
vastgelegd, kunnen verder worden uitgewerkt in maatwerkprojecten.

Opgemerkt wordt dat in dit model de wettelijke kaders (voor bijvoorbeeld handhaving en 
sanctiebeleid) niet afzonderlijk worden genoemd. De Algemene plaatselijke verordening 
(APV) gemeente Bergen 2009 geeft de wettelijke kaders van de sluitingsuren die 
uitgangspunt zijn van het beleid. De APV en ook het Wetboek van Strafrecht blijven uiteraard 
naast dit convenant van toepassing.

Bijlagen 
Convenant Veilig Uitgaan in Bergen.
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CONVENANT
-

“VEILIG UITGAAN IN BERGEN”

Burgemeester gemeente Bergen
Hoofd afdeling Duinstreek (namens Politie Noord-Holland Noord)
Hoofdofficier van Justitie, Openbaar Ministerie te Alkmaar
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bergen
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1 INLEIDING

In dit convenant “Veilig Uitgaan” in de gemeente Bergen wordt een pakket aan afspraken beschreven 
die tussen de gemeente Bergen, de afdeling Duinstreek van de politie Noord-Holland Noord, het 
Openbaar Ministerie te Alkmaar en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Bergen zijn gemaakt.
Het doel van die afspraken is om een prettig, veilig en beheersbaar uitgaansklimaat in de gemeente
Bergen te bereiken en/of te behouden. Het convenant moet gezien worden als een groeimodel om in 
de praktijk de veiligheid en de uitgaansoverlast tot een minimum te beperken.

Het convenant is een algemeen afsprakenkader tussen de betrokkenen bij de uitgaansproblematiek 
en kan naar onderwerp nader worden uitgewerkt in concrete (maatwerk)projecten. Zo zal de veiligheid 
van de bedrijven en hun bezoekers, geluidsoverlast, verkeersveiligheid  en sociale veiligheid hoog op 
de agenda staan. Verder proberen de partijen gezamenlijk een oplossing te vinden voor de 
uitgaansgerelateerde aan- en afvoerproblematiek.

Opgemerkt wordt dat in dit model de wettelijke kaders (voor bijvoorbeeld handhaving en sanctiebeleid) 
niet afzonderlijk worden genoemd. De Algemene plaatselijke verordening (APV) gemeente Bergen 
2009 geeft de wettelijke kaders van de sluitingsuren die uitgangspunt zijn van het beleid, ook ten 
aanzien van tijdelijke horecavoorzieningen in met name feesttenten. De APV en ook het Wetboek van 
Strafrecht blijven uiteraard naast dit convenant van toepassing.

Voor de gemeente Bergen is dit convenant onderdeel van het geïntegreerde horecabeleid; één van de 
pijlers in het integrale veiligheidsbeleid.
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2 CONVENANTPARTNERS

De convenantpartners zijn:

Gemeente Bergen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, mevrouw drs. H. Hafkamp;

Openbaar Ministerie arrondissement Alkmaar, namens deze de hoofdofficier van Justitie: de heer 
J. Steenbrink;

Politieregio Noord-Holland Noord, namens deze het hoofd van afdeling Duinstreek: de heer 
P.D.W. Kloosterman;

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bergen, namens deze de voorzitter de heer J. Steenis.

3 OVERLEGSTRUCTUUR 

De gemeente draagt samen met de andere partners zorg voor de ontwikkeling van een geïntegreerd 
uitgaansbeleid. De gemeente vervult hierbij de regiefunctie. De gemeente initieert structureel overleg 
tussen de bij het uitgaansbeleid betrokken partijen (het zogenaamde horecaoverleg). Voorzitter van dit 
overleg is de gemeentelijke portefeuillehouder. Het secretariaat wordt verzorgd door de gemeente.

De ondernemers, en indien van toepassing de portiers, van de horecabedrijven voeren ten minste 
eenmaal per jaar overleg met de politie. De ondernemer draagt er zorg voor dat horecaportiers en/of 
overige barmedewerkers goed op de hoogte zijn van de inhoud van het convenant.
Iedere convenantpartner benoemt een vast aanspreekpunt voor alle deelnemers aan dit convenant.



Convenant Veilig Uitgaan Bergen versie 1.7 datum 6 juni 2011 – ondertekening 9 juni 2011 5 

4 INSPANNINGEN VAN DE GEMEENTE BERGEN

4.1 Openbare verlichting
De gemeente Bergen zorgt voor afdoende verlichting en een adequaat onderhoud daarvan ten 
behoeve van de looproutes en de parkeervoorzieningen van het uitgaanspubliek.

4.2 Afval / reiniging
Onveiligheid wordt voor een deel beïnvloed door de kwaliteit van de directe omgeving. Om de kwaliteit 
van de openbare ruimte te waarborgen dienen vervuiling, vernieling en bekladding te worden 
bestreden. Daarnaast biedt een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte 
mogelijkheden voorwaarden te scheppen om de kans op verstoringen van de openbare orde te 
verminderen en het optreden daartegen beter mogelijk te maken.

De gemeente Bergen:
- verwijdert alle graffiti welke is aangebracht op eigendommen van de gemeente zo spoedig 

mogelijk na melding. Voor de signalering van graffiti worden nadere afspraken gemaakt;
- heeft een goed bereikbaar en algemeen bekendgemaakt telefoonnummer waar storingen, 

vernielingen en graffiti kunnen worden gemeld;
- bevordert dat schade aan op of aan de openbare weg gelegen eigendommem van de gemeente 

zo spoedig mogelijk wordt hersteld;
- maakt wekelijks het uitgaansgebied schoon (prullenbakken worden 7 dagen in de week geleegd, 

de straat wordt op werkdagen geveegd);
- gebruikt degelijk straatmeubilair in de openbare ruimte;
- neemt maatregelen om het wildplassen op probleemlocaties tegen te gaan.

4.3 Voorlichting
De gemeente neemt het initiatief om ten minste 1 voorlichtingsproject te doen verzorgen op onder 
andere scholen, waarbij wordt gewezen op de risico's van drank- en drugsgebruik. De school 
conformeert zich hieraan door de ondertekening van het convenant “Veilige School”. 

4.4 Exploitatievergunning
De gemeente heeft in haar Algemene plaatselijke verordening (APV) het stelsel van de 
exploitatievergunning en vrijstelling opgenomen zodat de openbare orde en het woon- en leefklimaat 
in de omgeving van het horecabedrijf door middel van preventieve toetsing kan worden beschermd.
In de exploitatievergunning is/wordt opgenomen:
- een portiersregeling waarin het aantal portiers/toezichthouders waarover een horecabedrijf moet 
beschikken, wordt geregeld;

- het toegangsontzeggingenbeleid van Koninklijke Horeca Nederland. 

4.5 Alcohol op straat
Burgemeester en wethouders hebben op basis van artikel 2:48 van de APV de bebouwde kommen 
aangewezen als gebied waar het verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken 
flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

4.6 Verblijfsontzegging
De burgemeester heeft de bevoegdheid om een verbod op te kunnen leggen aan diegene die de 
openbare orde of veiligheid heeft verstoord om zich gedurende een in dat verbod genoemd tijdvak te 
bevinden op in dat verbod aangewezen plaatsen.

4.7 Sluitingstijden
Indien de horecaondernemer zich niet aan de sluitingstijden op basis van de APV houdt (uitgewerkt in 
de horecanota Gastvrij Bergen), kan tegen de ondernemer proces-verbaal worden opgemaakt, vindt 
mogelijke vervolging door het Openbaar Ministerie plaats en ontvangt de ondernemer van de 
burgemeester een 1ste waarschuwing. Bij constatering van een tweede overtreding vindt mogelijke 
vervolging door het OM plaats en ontvangt de ondernemer van de burgemeester een 2e

waarschuwing. Na constatering van de 3e overtreding wordt het sluitingsuur voor één maand 
vervroegd met 2 uren. Bij een 4e overtreding binnen één maand na de vorige overtreding wordt het 
sluitingsuur voor drie maanden vervroegd met 2 uren. Bij de 5e overtreding binnen één maand na de 
vorige overtreding wordt het sluitingsuur voor zes maanden vervroegd met 2 uren. Wanneer feiten of 
omstandigheden daarvoor aanleiding geven, kan de burgemeester ervoor kiezen andere maatregelen 
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te treffen dan hierboven staan beschreven. Deze maatregelen zijn: het tijdelijk of permanent intrekken 
van de exploitatievergunning, het bevelen van de sluiting van het horecabedrijf en het toepassen van 
bestuursdwang.

4.8 Geluidsoverlast
Indien de ondernemer nalatig is voldoende maatregelen tegen geluidsoverlast te nemen, kan de 
gemeente een maatwerkvoorschrift opleggen. De gemeente kan aan de ondernemer een bestuurlijke 
sanctiemaatregel opleggen. Daarnaast kan door de politie procesverbaal opgemaakt worden.

4.9 Niet-commerciële horeca
De gemeente  ziet toe op naleving van op de naleving van artikel 4, de Paracommerciële bepaling, 
van de Drank- en horecawet.

4.10 Cameratoezicht
De burgemeester heeft op grond van artikel 2:77 van de APV de bevoegdheid om zo nodig 
cameratoezicht in de uitgaansgebieden van de gemeente Bergen mogelijk te maken.

4.11 Hinderlijk gebruik van drugs
Het is verboden, op of aan de weg of op het openbaar water, dan wel in een voor het publiek 
toegankelijk gebouw, middelen als bedoeld in art. 2 en 3 van de Opiumwet, te gebruiken of openlijk 
voorhanden te hebben indien dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het 
woon- en leefklimaat aantasten, of anderszins overlast veroorzaken.

4.12 Brandveiligheid
De gemeente draagt zorg voor een periodieke controle op de brandveiligheid op basis van de 
verleende gebruiksvergunning of gebruiksmelding. 
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5 INSPANNINGEN VAN DE POLITIE

De verantwoordelijkheid van de politie is gericht op opsporing van strafbare feiten en op het houden 
van toezicht. De wijze waarop dit toezicht vorm wordt gegeven kan onderwerp van afspraken zijn. 
Trefwoorden hiervoor zijn; kennen en gekend worden, geüniformeerde surveillance te voet en een 
duidelijk aanspreekpunt voor de horeca. Het toezicht en optreden van de politie in een aangewezen 
horeca-uitgaansgebied zijn gebonden aan het door de afdelingsdriehoek vastgestelde beleid. 
Aangezien het hier een uitgaansgebied betreft, kunnen de betreffende horeca en eventueel andere 
organisaties vooraf, voordat een driehoek besluitvorming pleegt, hun inbreng leveren.  
Op basis van dit beleid oefent de politie toezicht uit in de uitgaansgebieden van de afdeling 
Duinstreek. Dit toezicht richt zich op het leveren van de hierna beschreven bijdrage in het betreffende 
gebied.

5.1 Toezicht
Ten behoeve van de beschikbaarheid draagt de politie zorg voor voldoende bezetting. De bezetting 
ziet er in de gemeente Bergen als volgt uit: 
Het toezicht wordt in principe uitgevoerd door het Horeca Interventie Team (HIT) bestaande uit 
politiemedewerkers ondersteund door een hondengeleider. Het HIT van de afdeling Duinstreek is 
geïntegreerd in het gewestelijke HIT (afdelingen Alkmaar, De Waerd en Duinstreek).

Er wordt gebruik gemaakt van de horecatelefoon van de politie. De gewestelijke HIT coördinator zoekt 
op vrijdag- en zaterdagnacht actief contact met de portiers in Bergen over de sfeer en de eventueel te 
verwachten problemen. Bij calamiteiten en te verwachten onregelmatigheden wordt in overleg met de 
hitcoördinator inzet gepleegd door de hitmedewerkers van de Duinstreek. De assistentiesurveillance 
voert zover de dienst het toelaat op vrijdag en zaterdag verschillende malen een opvallende 
surveillanceronde uit in het horecagebied op vrijdag en zaterdag.

Zonder voorafgaand overleg met horecaondernemers en zonder instemming van het driehoeksoverleg 
zal de politie in principe niet afwijken van de beschikbare capaciteit. Indien hiervan wordt afgeweken 
zal er achteraf verantwoording worden afgelegd.

5.2 Zichtbaarheid en aanwezigheid
De politie reageert direct op klachten en aanvragen van de horeca en taxi- en/of vervoersbedrijven. 
De meldingen lopen, indien van toepassing, bij voorkeur via een horecatelefoon. Waar de dienst het 
toelaat, zal de politie tenminste tweemaal per weekendavond/nacht opvallend surveilleren.

5.3 Vast aanspreekpunt
Het vaste aanspreekpunt voor de horecaondernemers is de wijkagent.

5.4 Voorlichting
De politie levert een bijdrage aan voorlichting over drugs, wapens en behandeling van agressieve 
personen (die al dan niet onder invloed van alcohol en/of drugs verkeren) aan horecaondernemers en 
hun personeel. Zonodig is er uitleg inzake de bevoegdheden en (on)mogelijkheden van politie en 
ondernemer. De voorlichting wordt op verzoek van de horecaondernemers dan wel op initiatief van de 
politie gegeven.

5.5 Inbeslagname wapens/drugs
In gevallen waarin de politie door horecapersoneel ingenomen wapens of drugs krijgt aangeboden, zal 
de politie proces-verbaal tegen de verantwoordelijke verdachte opmaken, als daar een grond voor is 
in het Wetboek van Strafvordering. Vervolgens wordt met de inbeslaggenomen voorwerpen c.q. het 
eventuele opgemaakte proces verbaal gehandeld conform de reguliere procedures. 

5.6. Overlast
De politie zal zich in samenwerking met de horecaportiers inspannen om luidruchtige bezoekers van 
het uitgaansgebied tot kalmte te manen, indien er sprake is van hinder voor bewoners of voor de 
omgeving. Als dit niet leidt tot het stoppen van de hinder dan zal de politie een boete uitdelen op 
grond van de APV 2:47 ‘Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen’.
Tevens is het toezicht van de horecaportiers en politie gericht op het voorkomen van overlast op straat 
of de openbare ruimte waarbij sprake is van overlast door wildplassen, drugs en alcohol. Het optreden 
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van de politie is er op gericht overtreders op zulk ongewenst gedrag aan te spreken en indien nodig te 
verbaliseren op grond van de APV artikelen 4:8 ‘Natuurlijke behoefte doen’, 2:48 ‘Verboden 
drankgebruik’, 2:74 ‘Drugshandel op straat’ en 2:74A ‘Hinderlijk gebruik van drugs’, dan wel andere 
wetgeving.

5.7 Openbare orde en veiligheid
Indien zich een situatie voordoet waarbij de openbare orde of de veiligheid in het geding is, adviseert 
de politie desgewenst over de aanpak van deze situatie. 

5.8 Ontzegging
Op verzoek van de horecaondernemer assisteert de politie in ernstige gevallen bij het uitreiken van 
een ontzegging van de toegang tot een horecagelegenheid. Zonodig vindt de uitreiking op het 
politiebureau plaats. Zie hiervoor APV artikel 2:30A ‘Zwarte lijst’ en het toegangsontzeggingenbeleid 
van Koninklijke Horeca Nederland.

5.9 Lik op stuk beleid
De politie mag voor overtredingen als wildplassen, het lastig vallen van voorbijgangers en het 
verstoren van de orde binnen een inrichting een transactie aanbieden.
De politie stelt het Openbaar Ministerie zo spoedig mogelijk in kennis van misdrijven, zoals het 
aantreffen van wapens en eenvoudige mishandeling.
De politie zorgt voor  een snelle afwerking van zaken, waarbij Justitie zo breed mogelijk wordt 
geïnformeerd volgens vastgestelde werkafspraken met het Openbaar Ministerie.

5.10 Processen-verbaal
De afwikkeling van de processen-verbaal vindt plaats binnen de termijnen die hierover met het 
Openbaar Ministerie zijn afgesproken. Met name met betrekking tot geweldsdelicten wordt zoveel 
mogelijk geprobeerd deze, in samenwerking met het OM, via het snelrecht aan te pakken.

5.11    Horeca Interventie Team (HIT)
De medewerkers van de Horeca-interventieteams worden periodiek geschoold. Zij worden ingezet op 
de vrijdag- en zaterdagavond en nacht in de Horecaconcentratiegebieden binnen de regio ter 
voorkoming van geweldsdelicten in het uitgaansgebied. 

5.12 Overig
Indien vertrouwelijke zaken - waarvan men vooralsnog geen aangifte wil doen - door 
horecaondernemers worden ingebracht, worden deze afhankelijk van de aard, ernst en mate van 
betrouwbaarheid  in behandeling genomen door de reguliere of bijzondere politiedienst. 
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6 INSPANNINGEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

6.1 Vast aanspreekpunt
Het parket Alkmaar heeft een vast contactpersoon, die aanspreekbaar is voor de deelnemers, voor 
wat betreft de naleving van de afspraken verwoord in onderhavig convenant.

6.2 Instellen strafvervolging
Het Openbaar Ministerie (OM) voert een effectief en slagvaardig beleid ten aanzien van delicten die in 
verband staan met het uitgaansleven. Het OM handelt in haar vervolgingsbeleid conform vastgestelde 
richtlijnen. De zaken die betrekking hebben op het uitgaansleven worden zo spoedig mogelijk en 
volgens de daartoe gestelde tijdsnormen afgehandeld1

De aanpak van stelselmatige uitgaansgeweldplegers vindt plaats binnen het reguliere traject.

. Hierbij wordt met name prioriteit gegeven aan 
uitgaansgeweld, in de vorm van een snelrechtzitting. 

In geval er sprake is van geweld met ernstig letsel zal de verdachte ingevolge het Wetboek van 
Strafrecht altijd worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. 

De politie heeft de bevoegdheid voor een aantal feiten een transactie aan te bieden. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om APV overtredingen als wildplassen. Door de transactie te betalen, kan de overtreder 
voorkomen dat hij of zij gedagvaard zal worden om voor de rechter te komen. Als de politietransactie 
niet wordt betaald, wordt het doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en zal de zaak in beginsel 
voor de rechter komen. 

Het OM en de politie bespreken individuele strafzaken niet in detail met gemeenten en horeca 
ondernemers, indien zij niet direct partij zijn. 

6.3 Voorlichting
Indien maatschappelijk relevant, zal de Officier van Justitie in het requisitoir aandacht geven aan de 
problematiek rond uitgaansgeweld en de aanpak daarvan, zodat de aanwezige pers hiervan kennis 
kan nemen.

                                                        
1 Hierbij geldt bijvoorbeeld dat zaken van minderjarigen sneller dan zaken van meerderjarigen moeten worden 
behandeld. 
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7 INSPANNINGEN VAN DE HORECA

7.1 Toelatingsbeleid/huisregels
Alle horecabedrijven hanteren collectieve huis- en gedragsregels, minimaal conform het model “Er zijn 
regels, punt uit1

7.2 Portiersregeling

” met het daarbij behorende logo. De huis- en gedragsregels worden zowel buiten als 
binnen het bedrijf duidelijk aan de gasten kenbaar gemaakt. De horecaondernemer kan het model met 
eigen huis- en gedragsregels aanvullen, die in dat geval ook duidelijk kenbaar worden gemaakt. 

De horecabedrijven die toezichthouders aan de deur hebben, dragen er zorg voor dat deze 
personen voldoen aan de voorschriften gesteld in de exploitatievergunning.

Alle portiers/toezichthouders dienen in het bezit te zijn van een verklaring omtrent het gedrag.
Alle portiers zijn gecertificeerd.
De portier/toezichthouder moet in het bezit zijn van communicatiemiddelen zodat bij 
calamiteiten de politie daarvan direct in kennis gesteld kan worden. 

7.3 Toegangsontzegging
De horecaondernemer/ het personeel van de horecaonderneming zal de toegang weigeren aan 
mensen die al in kennelijke staat van dronkenschap verkeren en/of in het bezit zijn van wapens en/of 
drugs en/of zich anderszins niet houden aan de huis- en gedragsregels van de horecaonderneming. 
Zie hiervoor het Toegangsontzeggingenbeleid Horeca. Op basis van dit beleid is het mogelijk de 
toegang van een persoon tot meerdere horecagelegenheden te ontzeggen.

7.4 Verblijfsontzegging voor een gebied
De horecaondernemer verleent haar medewerking aan het gebiedsontzeggingenbeleid van de 
gemeente (zie hiervoor de bepaling Verblijfsontzegging van een gebied in de APV). 

7.5 Toezicht
De horecaondernemer ziet er op toe dat klanten uit zijn inrichting zich op straat in de onmiddellijke 
omgeving van het bedrijf (25 meter) ordelijk gedragen. 

De horecaondernemer zorgt voor inzet van voldoende personeel voor het toezicht binnen de horeca-
inrichting (inclusief terras) en draagt zorg voor een duidelijke herkenbaarheid van al het personeel. 
Het personeel zal voldoende zijn opgeleid (bijvoorbeeld door het volgen van specifieke trainingen over 
'omgaan met lastige klanten').

De horecaondernemer draagt er zorg voor dat de klanten de gelegenheden na sluitingstijd op een 
ordelijke wijze verlaten. In geval van wanordelijkheden staat de horecaondernemer de politie zoveel 
mogelijk bij in het herstel van de orde en de rust op straat.

7.6 Maatregelen bij ongeregeldheden
Bij ordeverstoringen bij de ingang en in de inrichting stelt de ondernemer van een inrichting waar 
cameratoezicht plaatsvindt, ten behoeve van het opsporingsonderzoek de opnames beschikbaar aan 
de contactfunctionaris horeca van de politie.

Indien zich in de inrichting orde verstorend gedrag voordoet neemt de ondernemer maatregelen om 
die incidenten te beëindigen en herhaling te voorkomen, zoals: het weigeren van toegang aan 
bezoekers waarvan hij weet of kan vermoeden dat zij orde verstorend gedrag gaan vertonen en het 
onverwijld inschakelen van de politie.

7.7 Geluidsoverlast
De horecaondernemer dient dusdanige geluidwerende voorzieningen te treffen dat zij binnen de 
wettelijk toegestane geluidsgrenzen blijft. Zie hiervoor ook 4.8.

                                                        
1 De campagne "Er zijn regels, punt uit" is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland, de politie en de gemeente.   
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7.8 Maatregelen bij sluitingstijd  
De ondernemer zorgt voor een cooling down periode. Een cooling down periode is een 
afkoelingsperiode voor het uiteindelijke sluitingstijdstip waarbij onder verantwoordelijkheid van de 
horecaondernemer, allerlei maatregelen er voor zorgen dat gasten de zaak geleidelijk gaan verlaten. 
Om de sluiting van het horecabedrijf ordelijk te laten verlopen en te voorkomen dat men massaal 
vertrekt, hanteert een horecaondernemer een cooling down periode waarbij na de laatste ronde de 
gasten minimaal 30 minuten de tijd krijgen om weg te gaan, de muziek zachter gaat en de verlichting 
voller gaat.
Voorafgaand aan de cooling down periode, geldt voor de horecabedrijven die tot 03.00 uur open zijn 
het zgn. eenrichtingsverkeer. D.w.z. wel gasten eruit, niemand meer er in. Dit eenrichtingsverkeer 
gaat Om 02:00 uur in voor horecabedrijven categorie H3 en om 01:00 uur voor horecabedrijven 
categorie H1/H2.
Vanaf sluitingstijd moet de zaak leeg zijn. Tot maximaal een half uur na sluitingstijd van het bedrijf 
houdt de ondernemer de directe omgeving van het horecabedrijf in de gaten en zorgt er voor dat de 
vertrekkende bezoekers zo weinig mogelijk overlast veroorzaken. 
De horecaondernemer zal verkeersdeelname van gasten na gebruik van alcoholhoudende drank 
tegengaan, door waar mogelijk vervangend vervoer of een overnachting aan te bevelen en 
desgevraagd behulpzaam te zijn bij de realisering daarvan.

7.9. Sluitingstijden
Voor de gehele horeca gelden de door de gemeenteraad in de APV vastgestelde sluitingsuren. Zie 
hiervoor ook 4.7.

7.10 Bevorderen verantwoord alcoholgebruik
De horecaondernemer schenkt geen alcoholhoudende drank aan gasten als zij duidelijk te veel 
gedronken hebben.
De horecaondernemer zal zich houden aan de Code voor Alcoholhoudende Dranken en de regels 
verantwoord verstrekken alcohol (Stichting Verantwoord Alcoholgebruik). Dat betekent dat onder 
andere geen sprake zal zijn van ‘happy hours’, ‘piekuren’ of gratis verstrekking van alcoholhoudende 
dranken of anderszins verkoopbevorderende activiteiten. In horecabedrijven zal geen 
alcoholhoudende drank worden verstrekt aan personen die jonger zijn dan 16 jaar en geen sterke 
drank aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel zal de ondernemer (doen) vragen om een legitimatie. 
De ondernemer brengt voldoende stickers aan waarop dit verstrekkingbeleid is vermeld.

7.11 Onderhoud omgeving
De horecaondernemer ziet er op toe dat geen glazen en drank buiten de inrichting worden 
meegenomen.
De horecaondernemer zorgt ervoor dat eventuele verontreiniging c.q. afval in de directe omgeving van 
zijn inrichting, dat kennelijk afkomstig is van zijn bedrijf, na sluiting onmiddellijk wordt verwijderd.
De horecaondernemer zorgt voor voldoende sociale (veilige) verlichting rond zijn bedrijf.

7.12 Vernielingen
De horecaondernemer zal de politie1 zo snel mogelijk in kennis stellen van vernielingen in of aan zijn 
inrichting of in de onmiddellijke omgeving daarvan. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling
Bergen zal haar leden wijzen op het belang van het doen van aangifte. Incidenten en klachten dienen 
te worden gemeld bij de politie.

7.13 Geweld, wapens en bedreiging
De horecaondernemer zal de politie2

                                                        
1 Horecatelefoon politie  district NKL; spoedeisend  

zo snel mogelijk in kennis stellen bij het constateren van geweld 
in of in de onmiddellijke omgeving van zijn inrichting. De KHN zal haar leden wijzen op het belang van 
het doen van aangifte.

7.14 Drugs
Bij constatering van handel in of gebruik van harddrugs en/of soft drugs en/of andere stoffen als 

2 idem  
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bedoeld in de Opiumwet treedt de ondernemer direct in contact met de politie1

7.15 Brandveiligheid

. Hetzelfde geldt voor 
de handel in of gebruik van genoemde stoffen in de onmiddellijke omgeving van de inrichting.

De horecaondernemer draagt zorg voor de brandveiligheid in het betreffende pand of bouwwerk. 
Daarbij moet worden voldaan aan de gestelde eisen uit de richtlijnen van: het Besluit Brandveilig 
gebruik van een bouwwerk en de Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

8 EVALUATIE EN CONSEQUENTIES

Partijen zullen jaarlijks de in de dit convenant gemaakte afspraken evalueren. Op basis van opgedane 
ervaringen kan in gezamenlijk overleg besloten worden om de afspraken op onderdelen aan te vullen 
of te wijzigen. Indien gewenst zullen partijen tussentijds overleg voeren. Aan het overleg kunnen 
andere partijen deelnemen, zoals de Brijder (verslavingszorginstelling), de brandweer en 
omwonenden. 

Indien de horecaondernemer het convenant niet nakomt ontvangt de betreffende ondernemer van de 
gemeente binnen 10 dagen een schriftelijke waarschuwing met vermelding van de bewuste 
overtreding(en). De politie kan de horecaondernemer mondeling aanspreken op het niet nakomen van 
de afspraken.
Bij herhaling wordt de ondernemer door of namens de burgemeester gehoord en worden er 
maatregelen genomen.

Indien de gemeente en/of politie het convenant niet nakomen, kan een individuele ondernemer of de 
horecabelangenvereniging de bewuste partijen hierop aanspreken. De in gebreke blijvende partij is 
verplicht om de klager binnen vier weken op de hoogte te stellen over de te treffen maatregelen.
Het convenant laat onverlet de bevoegdheid van justitie en politie om strafrechtelijk op te treden bij 
overtreding van wettelijke voorschriften. Ook blijft de gemeente bevoegd bestuursrechtelijk op te 
treden bij het overtreden van de lokale en landelijke regelgeving.

                                                        
1 Horecatelefoon politie district NKL; spoedeisend 



Convenant Veilig Uitgaan Bergen versie 1.7 datum 6 juni 2011 – ondertekening 9 juni 2011 13 

9 ONDERTEKENING

Dit convenant is tot stand gekomen in  gezamenlijk overleg tussen de gemeente Bergen, Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling Bergen, Politie Noord-Holland Noord en het Openbaar Ministerie te 
Alkmaar en daartoe ondertekend te Alkmaar op 9 juni 2011.

De gemeente Bergen,
de burgemeester: drs. H. Hafkamp

Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Bergen,
de  voorzitter: de heer J. Steenis

Openbaar Ministerie, 
de hoofdofficier van Justitie: de heer J. Steenbrink

Politieregio Noord-Holland Noord,
de Korpschef, namens deze het hoofd van afdeling Duinstreek: de heer P.D.W. Kloosterman


