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Agendapunt : 10. 
Voorstelnummer : 11-77 
Raadsvergadering : 9 december 2010 
Naam opsteller : Sipke Diepbrink 
Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp 
 
Onderwerp: aanpassing toegangstijden horeca 
 
Aan de raad, 
 
  

Beslispunt:  - de toegangstijden voor horeca-inrichtingen in de categorie H2 en H3 binnen 
de uitgaansgebieden van de gemeente Bergen op vrijdag -  en 
zaterdagavond vast te stellen op 02:00 uur. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de aanpassing van toegangstijden voor de horeca in de 
uitgaansgebieden van de gemeente Bergen. 
 
Achtergrond 
Uw gemeenteraad heeft op 29 juni 2010 het horecabeleid vastgesteld. Bij het vaststellen 
van de beleidsnota Gastvrij Bergen is de horecanota op een aantal punten door uw 
gemeenteraad geamendeerd. De amendering van de beleidsnota heeft voor de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid consequenties.  
 
Een belangrijk aspect betreft het aanpassen van toegangstijden voor horeca-inrichtingen in 
de uitgaansgebieden. De implicatie van het door uw gemeenteraad vastgestelde 
horecabeleid is in het reguliere overleg tussen het college van de gemeente Bergen de 
branche besproken.  
 
Met het vaststellen van de beleidsnota Gastvrij Bergen heeft uw gemeenteraad ingestemd 
met het formaliseren van de proef ‘verruimde sluitingstijden’ voor de uitgaansgebieden in 
Bergen, Egmond aan Zee en specifieke ondernemingen in Schoorl en Groet. Daardoor 
heeft de proefperiode zoals die enkel jaren geleden is gestart (2005) een formeel karakter 
gekregen.  
 
Daarbij is ook vastgesteld dat horeca-inrichtingen die gebruik maken van de verruiming van 
sluitingstijden een toegangstijd dienen te hanteren van 01:00 uur.  
 
Het hanteren van de toegangstijd op vrijdag- en zaterdagavond van 01:00 uur voor horeca-
inrichtingen die gebruik maken van de verruimde sluitingstijden in de uitgaansgebieden kent 
twee belangrijke gevolgen; 
 
- afwijking van regionale toegangstijden horeca 
- onduidelijkheid voor toezicht en handhaving 
 
Toegangstijden regio 
In het kader van het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving en het tegengaan van 
ongeregeldheden is door het college van de gemeente Bergen gekozen voor onder andere 
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het invoeren van een exploitatievergunningstelsel, het invoeren van een terrasvergunning, 
opstellen van eisen aan de aard en inrichting van terrassen, het afstemmen van 
sluitingstijden binnen de verschillende kernen en het aansluiting zoeken bij de omliggende 
gemeenten en het invoeren van een bijbehorend handhavingkader. 
 
Het afstemmen van toegangstijden binnen de regio had onder andere tot doel om 
ongewenste effecten van verschillende tijden zoals alcoholtoerisme en de daarmee gepaard 
gaande neveneffecten, zoals vandalisme, tegen te gaan. 
 
Het vaststellen van de toegangstijd van 01:00 uur voor een deel van de Bergense horeca-
inrichtingen draagt niet bij aan die doelstelling.  
 
Handhaving toegangstijden 
Met de toevoeging van een toegangstijd van 01:00 uur voor ondernemingen die gebruik 
willen maken van de verruiming van sluitingstijden wordt een voor toezicht en handhaving 
complexe situatie gecreëerd. De verplichting tot het hanteren van een toegangstijd geldt 
namelijk niet voor ondernemers die geen gebruik maken van de verruiming van 
sluitingstijden en geldt ook niet buiten de uitgaansgebieden. Binnen uitgaansgebieden geldt 
de toegangstijd ook alleen op vrijdag en zaterdag.  
 
Overleg algemene raadscommissie 
De hiervoor beschreven gevolgen van het vastgestelde horecabeleid zijn besproken met de 
algemene raadscommissie op 9 september 2010. 
 
De algemene raadscommissie heeft opdracht gegeven te komen met een raadsvoorstel 
waarbij de toegangstijd voor horeca-inrichtingen in de uitgaansgebieden van de gemeente 
aansluit op de in de regio gehanteerde toegangstijden. 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Conform de opdracht van de algemene raadscommissie, om bij de te hanteren 
toegangstijden aansluiting te vinden op de regionale toegangstijden, wordt uw  
gemeenteraad voorgesteld om de toegangstijd voor horeca-inrichtingen, binnen de 
uitgaansgebieden van de gemeente Bergen die gebruik wensen te maken van de 
mogelijkheid tot verruimde sluitingstijden op de vrijdag- en zaterdagavond, vast te stellen op 
02:00 uur. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Met vaststellen van de toegangstijd van 02:00 uur voor horeca-inrichtingen binnen de 
uitgaansgebieden behorend tot de categorie H2 en H3 die gebruik wensen te maken van de 
verruimde sluitingstijd van 03.00 uur wordt regionale aansluiting op de gehanteerde 
toegangstijden verkregen. 
 
Het resultaat van de gelijkschakeling van toegangstijden in de regio is dat alcoholtoerisme 
en de daarmee gepaard gaande effecten worden vermeden. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Naast aanpassing van de beleidsnota Gastvrij Bergen, juli 2010 op de te hanteren 
toegangstijd in de uitgaansgebieden dient deze wijziging ook te worden opgenomen in de 
APV. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het aanpassen van de te hanteren toegangstijd en de bijbehorende wijziging in de 
beleidsnota Gastvrij Bergen en de APV wordt uitgevoerd op verzoek van de Algemene 
Raadscommissie zoals besproken op 9 september 2010.  
 
Aanpassing van de beleidsnota en de APV is alleen op deze wijze mogelijk. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Met het vaststellen van de gewijzigde toegangstijden en de daarbij horende aanpassing van 
de APV wordt via gebruikelijke weg gepubliceerd. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het wijzigen van de toegangstijden kent geen financiële gevolgen. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zoals aangegeven in het overzicht van regionaal gehanteerde toegangstijden is het 
vaststellen van de toegangstijd voor horeca in de gemeente Bergen binnen 
uitgaansgebieden op 02:00 uur conform de in de regio geldende toegangstijden. Door ook 
voor de gemeente Bergen deze tijden vast te stellen wordt alcoholtoerisme voorkomen en is 
het eenvoudiger om toezicht en handhaving uit te oefenen. 
 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Raadsbesluit toegangstijden horeca, RB 2010-12-09 
2. Overzicht toegangstijden regio Noord-Kennemerland 
 
 
Bergen, 5 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
R. Groninger     drs. H. Hafkamp 

      secretaris   burgemeester 
 
 
  

      


