
Bijlage 7 
 

 
Overzicht beslispunten: 
 
Hoofdstuk 2 ‘Jaarrond paviljoens’ 

1. De gemeente Bergen werkt mee aan jaarrond exploitatie van strandpaviljoens die 
binnen de ‘ja, mits’ zone vallen, zoals is vastgesteld door de provincie Noord-Holland. 
Dit besluit geldt voor de bestaande strandpaviljoens mits een bouwvergunning kan 
worden verleend. 

 
Hoofdstuk 3/3.2. ‘Profielschets provincie’ 

2. Gemeente Bergen neemt de profielschets zoals die is vastgesteld door de provincie 
Noord-Holland over en legt deze vast in de huurovereenkomst. 

 
Hoofdstuk 3/3.3. ‘Hoogheemraadschap’ 

3. De gemeente Bergen neemt de ‘Beleidsregels strandpaviljoens en vergelijkbare 
objecten 2009’ over zoals die zijn vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op 
23 juni 2009. 

 
Hoofdstuk 3/3.4.2. ‘Bestemmingsplan’ 

4. Als een strandexploitant van Schoorl aan Zee en Hargen aan Zee een verzoek 
indient voor jaarrond exploitatie en voldoet aan de in deze beleidsnotitie ‘Jaarrond 
exploitatie van strandpaviljoens Gemeente Bergen’ genoemde voorwaarden, wordt er 
een postzegelbestemmingsplan gemaakt. Jaarrond exploitatie is dan mogelijk in het 
winterseizoen 2010/2011. 

 
Hoofdstuk 3/3.4.3. ‘Gemeente – bouwvergunning’ 

5. Als een strandexploitant van Schoorl aan Zee, Hargen aan Zee en Camperduin een 
aanvraag indient voor een bouwvergunning, kan de procedure tot vaststelling van 
een postzegelbestemmingsplan worden gestart. 

 
Hoofdstuk 3/3.4.4. ‘Gemeente – sluitingstijden’ 

6. De sluitingstijden voor jaarrond en seizoenspaviljoens worden opgenomen in de 
huurovereenkomst en de nota Horecabeleid van de gemeente Bergen; 
de APV wordt aangepast voor wat betreft de sluitingstijden voor jaarrond paviljoens in 
de winterperiode 15 oktober tot 15 maart (gesloten tussen 23.00 en 08.00 uur). 

 
Hoofdstuk 3/3.4.5. ‘Gemeente – berekening huur’ 

7. Voor de winterperiode 2009/2010 wordt geen huur berekend; vanaf de winterperiode 
2010/2011 wordt wél huur berekend op  basis van het advies dat is uitgebracht door 
het Horeca Advies Centrum. 

 
Hoofdstuk 3/3.4.5. ‘Gemeente – bepalingen in huurovereenkomst’ 

8.   a. jaarrond paviljoens zijn minimaal vier dagen per week geopend, waaronder de      
zaterdag en zondag; 

b. jaarrond paviljoens mogen maximaal vier weken gesloten zijn voor vakantie  
(verspreid of aaneengesloten); 

c. de sluitingstijden voor jaarrond paviljoens zijn in de winterperiode 15 oktober –  
15 maart vastgesteld van 23.00 – 08.00 uur;             

d. het is incidenteel in de winterperiode mogelijk een ontheffing aan te vragen om de 
sluitingstijd naar 01.00 uur te verplaatsen; 

e. de strandexploitant is gedurende de winterperiode zelf verantwoordelijk voor het 
opslaan en afvoeren van bedrijfsafval; 



f. de gemeente Bergen is verantwoordelijk voor het bereikbaar houden van de 
hoofdafgangen (zoals aangegeven op de zoneringskaart van de provincie); 

g. de gemeente Bergen zal in de winterperiode één maal per maand het zwerfvuil in 
de omgeving van de strandpaviljoens verwijderen; 

h. de strandexploitant is verplicht zich gedurende de winterperiode te verzekeren.  
 
Hoofdstuk 4 ‘Evaluatie’ 

9. Na de winterperiode 2009/2010 zal een evaluatie plaatsvinden met de betrokken       
strandexploitanten, de wijkverenigingen, horeaondernemers, politie en MRA. 
 

 
 
 
 

 


