
Artikel Tekst APV 2017 Voorgestelde wijziging 
Rood gearceerd: tekst is verwijderd. 
Blauw gearceerd: tekst is gewijzigd of nieuw 
toegevoegd 

motivatie 

2:27 
Lid c 

Uitgaansgebied: het op grond van de geldende 
Horecanota als zodanig aangewezen gebied 
waarbinnen een verruiming van de 
sluitingstijden mogelijk is. 

Horecagebied: dorpskernen Bergen centrum, 
Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond aan 
den Hoef, Schoorl, Groet. 

In het nieuwe beleid zijn de 
uitgaansgebieden met 
maatwerkafspraken inzake 
openingstijden en terrasbeleid 
losgelaten. 

2:29 
Lid 3 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid 
zijn openbare inrichtingen op het strand: 
a. gedurende de periode 15 maart tot 15 

oktober gesloten tussen 24.00 uur en 06.00 
uur; 

b. gedurende de periode 15 oktober tot 15 
maart gesloten tussen 23.00 uur en 08.00 
uur. 

Lid laten vervallen. Hierdoor worden de leden 4 tot 
en met 12 hernummerd.  

In het nieuwe beleid zijn de 
sluitingstijden van de 
strandpaviljoens inclusief de 
terrassen gelijk getrokken aan de 
tijden van de reguliere horeca 
categorie 1. In artikel 2:29, lid 1, 5 en 
6 zijn de sluitingstijden geregeld.   

2:29 
Lid 4 
wordt lid 3 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid 

zijn: 

1. openbare inrichtingen met de bestemmingen 

Horeca, categorie 2 en Horeca, categorie 3, 

en gelegen in de uitgaansgebieden op 

zaterdag en zondag gesloten tussen 03.00 

uur en 06.00 uur indien voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 

a. bezoekers mogen niet meer worden 

toegelaten: 

- vanaf 01.00 uur in een openbare inrichting 

met de bestemming Horeca, categorie 2; 

- vanaf 02.00 uur in een openbare inrichting 

met de bestemming Horeca, categorie 3; 

b. er dient minimaal één horecaportier 

aanwezig te zijn; 

c. vanaf 02.30 uur dient : 

- maximale verlichting te worden gevoerd; 

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn: 

1. openbare inrichtingen met de bestemmingen 

Horeca, categorie 2 en Horeca, categorie 3, en 

gelegen in de horecagebieden op zaterdag en 

zondag gesloten tussen 03.00 uur en 06.00 uur 

indien voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a. bezoekers mogen niet meer worden toegelaten: 

- vanaf 01.00 uur in een openbare inrichting met 

de bestemming Horeca, categorie 2; 

- vanaf 02.00 uur in een openbare inrichting met 

de bestemming Horeca, categorie 3; 

b. er dient minimaal één beveiliger aanwezig te zijn 

of er zijn minimaal 2 beveiligers aanwezig in het 

horecagebied; 

c. vanaf 02.30 uur dient : 

- maximale verlichting te worden gevoerd; 

De term uitgaansgebied is 
vervangen door horecagebied (zie 
uitleg hierboven bij artikel 2:27 lid c). 
 
 
 
 
 
 
 
De toelatingstijden zijn losgelaten in 
het nieuwe beleid. 
 
 
 
In plaats van één horecaportier mag 
de horeca ook collectief beveiligers 
inhuren. 
 
 
 
 



- geen muziek meer ten gehore te worden 

gebracht; 

- geen alcohol meer te worden geschonken; 

d. om 03.00 uur dienen alle bezoekers de 

openbare inrichting te hebben verlaten. 

2. openbare inrichtingen gelegen in de 

uitgaansgebieden en als zodanig door de 

burgemeester aangewezen als een 

“ontnuchteringszaak”, gesloten op zaterdag 

en zondag om 03.00 uur. 
 

- geen muziek meer ten gehore te worden 

gebracht; 

- geen alcohol meer te worden geschonken; 

d. om 03.00 uur dienen alle bezoekers de 

openbare inrichting te hebben verlaten. 

2. openbare inrichtingen gelegen in de 

horecagebieden en als zodanig door de 

burgemeester aangewezen als een 

“ontnuchteringszaak”, gesloten op zaterdag en 

zondag om 04.00 uur en op maandag tot en met 

vrijdag om 03.00 uur. 
 

 
 
 
 
 
De term uitgaansgebied is 
vervangen door horecagebied. 
 
 
De openingstijden voor de 
ontnuchteringszaak zijn verruimd 
met 1 uur na sluiting van de 
reguliere horeca. 

2:29 
Lid 6 
wordt lid 5 

In afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, 

onderdeel a, zijn terrassen in de gehele 

gemeente (met uitzondering van de terrassen 

behorende bij openbare inrichtingen op het 

strand) in de maanden juni, juli, augustus en 

september gesloten tussen 01.00 uur en 08.00 

uur. 

In afwijking van het bepaalde in het vierde lid, 

onderdeel a, zijn terrassen in de gehele gemeente 

(met uitzondering van de terrassen behorende bij 

openbare inrichtingen op het strand) in de maanden 

juni, juli, augustus en september gesloten tussen 

01.00 uur en 08.00 uur. 

Voor de terrassen op het strand 
gelden dezelfde sluitingstijden als 
voor de reguliere horeca.  

2:29  
lid 11 
wordt lid 
10 

Het eerste tot en met het vierde lid en het zesde 

lid zijn niet van toepassing in die situaties waarin 

bij of krachtens de Wet milieubeheer is voorzien. 

Het eerste tot en met het derde lid en het vijfde lid 

zijn niet van toepassing in die situaties waarin bij of 

krachtens de Wet milieubeheer is voorzien. 

Vanwege het verwijderen van lid 3 
zijn de overige leden hernummerd. 

2:34B Paracommerciële rechtspersonen verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende 

de periode beginnende met 1 uur voor aanvang 

en eindigende met 1 uur na beëindiging van 

activiteiten die passen binnen de statutaire 

doelomschrijving van de desbetreffende 

paracommerciële rechtspersoon. 
 

Paracommerciële rechtspersonen verstrekken 

uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de 

periode beginnende met 1 uur voor aanvang en 

eindigende met 2 uur na beëindiging van 

activiteiten die passen binnen de statutaire 

doelomschrijving van de desbetreffende 

paracommerciële rechtspersoon. 
 

De schenktijden voor de 
paracommercie zijn verruimd met 1 
uur na beëindiging van de 
activiteiten. 



2:34C 
Lid b 

Geen tekst De dorpshuizen, Ruïnekerk en Slotkapel mogen 12 
keer per jaar een bijeenkomst van persoonlijke 
aard organiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast deze 12 keer mogen zij onbeperkt uitvaarten 
organiseren waarbij zwak alcoholhoudende drank 
wordt geschonken. 
 

Het toestaan van 12 bijeenkomsten 
van persoonlijke aard in de 
dorpshuizen, Slotkapel en Ruïnekerk 
sluit beter aan bij de praktijk. Het 
gaat om bijeenkomsten waarbij geen 
sprake is van onverantwoorde 
alcoholverstrekking aan jongeren 
en/of oneerlijke mededinging. Over 
het aantal bijeenkomsten is 
overeenstemming met Koninklijke 
Horeca Nederland, afdeling Bergen.  

 

Het houden van uitvaartdiensten 

komt regelmatig voor in de 

hierboven genoemde instellingen. 

Hierbij wordt af en toe zwak 

alcoholische drank geschonken. Het 

is ongewenst dit te verbieden gelet 

op de bedrijfsvoering en de wens 

van vele mensen op deze locatie 

hun uitvaartdienst te willen 

organiseren. 

 

 

2:34C 
Lid c 

Geen tekst Van een bijeenkomst van persoonlijke aard doet 
een paracommerciële rechtspersoon een 
schriftelijke melding bij apv@debuch.nl. 

Om overschrijdingen van het aantal 

bijeenkomsten van persoonlijke aard 

te voorkomen, is een (lichte) 

meldingsplicht opgenomen. 
 

 


