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Overleg Bewonersverenigingen – Gemeente Bergen 

 
Datum   Woensdag 17 januari, 16.00-17.30 uur 
Aanwezig:   
Bewonersver. Jan Apotheker en Jan Grondhout (namens BBC), Kees ten Hofstede 

(namens bewonersvereniging VDEB), Ans de Jager (namens 

wijkvereniging Aagtdorp), Fred Knop (namens dorpsraad Egmond aan 
den Hoef), Yvonne de Koning en Johan Mekken (namens 
buurtvereniging Camperduin),  

 
Gemeente  Burgemeester Hafkamp, Vivienne Sanders (verslaglegging). 
 
Afwezig (met afbericht): Martine Hirschfeld (namens dorpsraad Bergen aan Zee), Henny 
Weel (namens de Parel, Egmond aan Zee). 
 
Inleiding 
De burgemeester bedankt van tevoren iedereen voor zijn aanwezigheid. Op de agenda 
staan twee onderwerpen: Horecanota gemeente Bergen 2018-2021 en het onttrekken van 
woningen door recreatieve verhuur. 
 
Conceptnota Horecanota gemeente Bergen 2018-2021 
De burgemeester geeft aan dat de nota in concept is. In december 2017 is de (concept)nota 
besproken met de horecaexploitanten (afvaardiging daarvan), de Politie en Koninklijke 
Horeca Nederland. Tijdens de bespreking zijn opmerkingen gemaakt die de burgemeester 
aanhoort en mee laat wegen. Ook nu, tijdens deze bespreking, hoort de burgemeester alle 
argumenten aan en weegt ze mee. De burgemeester geeft wel aan dat dit niet direct 
betekent dat alle opmerkingen doorgevoerd worden in de nota (geldt voor beide overleggen). 
Na de verkiezingen zal de conceptnota door de nieuwe raad vastgesteld gaan worden. De 
burgemeester zoekt naar een balans voor alle kernen. De horeca is een belangrijke 
werkgever voor de gemeente Bergen. 
De bewonersverenigingen geven aan, een vooruit geschoven vertegenwoordiging te zijn. Zij 
weten niet hoe alle bewoners tegen deze nota aankijken. De burgemeester geeft aan dit te 
begrijpen. In de definitieve nota wordt de opmerking ‘gesproken met vertegenwoordiging van 
de diverse bewonersverenigingen, die niet verantwoordelijk zijn voor hun achterban’ 
opgenomen. 
 
De conceptnota inhoudelijk 
Omdat de conceptnota (nog) niet is voorgelegd aan het college, hebben de 
bewonersverenigingen alleen een samenvatting ontvangen. In de onderwerpen kan en wordt 
soms de context gemist. Wat zijn de gevolgen van de aanpassing ten opzichte van de oude 
nota. Afgesproken wordt deze context beter weer te geven door de huidig geldende 
horecanota mee te sturen. 
 
In Alkmaar is gekozen voor vrije sluitingstijden. De burgemeester benadrukt dat daar, om 
allerlei redenen, in de gemeente Bergen niet voor gekozen wordt. Tevens vraagt de 
burgemeester of de bewonersverenigingen op de hoogte zijn van het meldpunt klachten. De 
bewonersverenigingen zijn op de hoogte. Er komt ook geen (extra)uitbreiding van de 
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terrassen van mei tot en met oktober. Er wordt vastgehouden aan de bestaande periode (juni 
tot en met september).  
 
Openingstijden strandpaviljoens 
In de nieuwe nota wordt voorgesteld om de openingstijden van de strandpaviljoens gelijk te 
stellen aan die van de reguliere horecaondernemers. Dit geschiedt overigens op vrijwillige 
basis.  
Oude situatie: 00.00 uur 
Nieuwe situatie: 02.00 uur, terras 01.00 (alleen in de maanden juni, juli, augustus en 
september) 
 
Verlaten aangewezen uitgaansgebieden 
In de oude horecanota zijn uitgaansgebieden aangewezen met maatwerkafspraken qua 
openingstijden en terrasbeleid. De doelstelling daarachter was ruimte te blijven bieden aan 
horecabedrijven maar de overlast voor de (woon)omgeving te beperken. In de nieuwe nota 
verlaten we dit aanwijsbeleid. In de praktijk blijkt dat er ook zonder uitgaansgebieden ruimte 
geboden kan worden aan horecabedrijven en de overlast voor de (woon)omgeving minimaal 
is en geen relatie heeft met de uitgaansgebieden. Er wordt ingezet op de bestaande 
horecagebieden (dorpskernen Bergen centrum, Egmond aan Zee, Egmond-Binnen, Egmond 
aan den Hoef, Schoorl en Groet).  
Met het verlaten van de uitgaansgebieden wil de burgemeester met name de 
horecabedrijven in centrum Bergen (rondom de Ruȉnekerk) verplichten gezamenlijk 
‘straatportiers’ in te zetten. Portiers die met name gericht zijn om overlast in de openbare 
ruimte rondom de horecabedrijven te beperken (zie gewijzigde portiersregeling).  

 De bewonersverenigingen geven aan graag de gevolgen van de aanpassing ten 
opzichte van de oude nota inzichtelijk te willen krijgen. 

 
Ontnuchteringszaak 
In de nieuwe horecanota sluit de huidige openingstijd niet aan bij het doel van de 
ontnuchteringszaak, namelijk ontnuchteren. Een ontnuchteringszaak behoort tot de categorie 
H1 en mag geen alcoholhoudende dranken schenken en/of verkopen. Vanwege de gelijke 
sluitingstijden met de reguliere horeca, heeft de bezoeker aan de horeca in Bergen geen 
mogelijkheid om te ontnuchteren. Voorgesteld wordt om op vrij- en zaterdag de 
openingstijden met 1 uur te verruimen. 
Oude situatie: zondag t/m donderdag 02.00 uur en vr/za 03.00 uur 
Nieuwe situatie: zondag t/m donderdag 03.00 uur en vr/za 04.00 uur 

 De bewonersverenigingen geven het volgende aan: 
1. In het verleden is eerder een motie ontnuchteringszaak unaniem aangenomen 

(gemeentebelang). Wordt deze opzij geschoven? 
2. Juist door een ontnuchteringszaak kunnen er problemen ontstaan (vormen van 

groepen mensen, veranderende looproutes etc.).  
3. Kijk hier nog eens goed naar! 

De burgemeester geeft aan dat juist de politie heeft aangegeven hier wel voorstander van te 
zijn. Het geeft het bezoekende publiek juist een plek te ontnuchteren en daarmee niet een 
plek om op straat te blijven hangen. 
 
Paracommercie 
In de nieuwe nota mogen dorpshuizen (De Schulp, Hanswijk en de Blinkerd) 12x per jaar 
een bijeenkomst van persoonlijke aard organiseren. De Ruȉnekerk en Slotkapel vallen ook 
onder deze regeling. Het TNO-gebouw wordt nog uitgezocht. De burgemeester laat duidelijk 
weten dat sportkantines niet onder deze regeling vallen. 

 De bewonersverenigingen geven aan wat de definitie van een ‘dorpshuis’ is? 
 Tevens vraagt men zich af wat een bijeenkomst van persoonlijke aard is? Zou dan 

een condoleance met koffie/cake (geen alcohol) hier niet onder vallen? 
De burgemeester geeft aan hierop terug te komen en dit duidelijker te beschrijven in de 
nieuwe nota. 
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Blurring 
Blurring (vermenging van detail met horeca) is anders dan paracommercie. De 
gemeenteraad heeft op 10 december 2015 de beleidsregel ‘ondergeschikte horeca bij 
detailhandel’ vastgesteld. In de nieuwe nota wordt hier aan vast gehouden. Dit betekent in de 
praktijk: het ondergeschikte horecagedeelte bij detailhandel mag uit maximaal twee 
(staan)tafels met maximaal acht zit- of staplaatsen bestaan. Het schenken van alcoholische 
dranken is voor ondergeschikte horeca verboden. 
 
Vrije in- en uitlooptijden op vrijdag/zaterdag voor de gehele gemeente Bergen 
Op dit moment is het in de gemeente Bergen zo geregeld dat horecaondernemers na 01.00 
uur (in de aangewezen uitgaansgebieden) en alleen op vrijdag- en zaterdagavond hun 
deuren moeten sluiten voor nieuwe bezoekers indien zij tot 03.00 uur open blijven. 
Bezoekers die binnen zijn mogen binnen blijven tot sluitingstijd. Omdat we inzetten op het 
verlaten van de aangewezen uitgaansgebieden trekken we dit gelijk en kiezen we voor vrije 
in- en uitlooptijden op vrijdag- en zaterdagavond in de hele gemeente. 

 De bewonersverenigingen geven aan dit een slecht idee te vinden, zeker in 
combinatie met de ontnuchteringszaak.  

 Ze vragen zich af wat toentertijd de doelstelling achter deze maatregel was? En is die 
veranderd? 

 De verenigingen zijn bang juist weer een trektocht door de horecagebieden te krijgen 
en zeker geen spreiding van in- en uitkomende bezoekers meer te hebben. 

 De horeca moet aangeven waarom het verlaten van de maatregel zo belangrijk voor 
hen is.  

De burgemeester geeft aan hier nog eens goed over na te denken en zeker de voorwaarde 
te stellen, dat een straatportier vanaf 00.00 uur een verplichting wordt, om dit mogelijk te 
maken. 
 
Conclusie 
De burgemeester stelt voor, nu ook de bewonersverenigingen te hebben aangehoord, een 
discussieavond te beleggen. Tijdens deze ‘discussieavond’ worden alle relevante partijen 
(nieuwe gemeenteraad, horecaondernemers, strandexploitanten, bewoners(verenigingen), 
politie en Koninklijke Horeca Nederland) uitgenodigd. Tijdens de avond wordt een aantal 
kwesties voorgelegd ter discussie, zoals bijvoorbeeld: in- en uitloopregeling, sluitingstijd 
ontnuchteringszaak, portier op straat, paracommercie. 
De burgemeester organiseert deze discussieavond en komt hier spoedig op terug. 
 

 De bewonersverenigingen geven tenslotte nog mee dat het belangrijk is de balans te 
bewaren tussen inwoners, veiligheid, natuur en rust etc. 

 

Onttrekken van woningen door recreatieve verhuur 
De burgemeester heeft vanwege de tijd een korte uitleg gegeven over het onderwerp waar 
ze zich de komende tijd (ook) op wil gaan richten.  

 De bewonersverenigingen geven aan het fijn te vinden dat er aandacht voor is en daar waar 
mogelijk orde te scheppen. 

 


