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Opening
De burgemeester opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De
nieuwe wijkagenten van Bergen en Bergen aan Zee: Jordi Schotsman en Aletta
Teerhuis stellen zich voor.
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
 Sinds 7 december 2017 geldt een nieuwe APV. Belangrijke wijziging voor de
paviljoenhouders is dat er geen vergunningplicht meer geld voor venten. Dit is nu
toegestaan tussen 10.00 uur en 20.00 uur onder voorwaarde dat de openbare
orde en veiligheid niet in gevaar komt en er 500 meter afstand van evenementen
wordt gehouden.
 De collectieve festiviteiten voor 2018 zijn door het college vastgesteld.
Verslag 14 november 2017
 Naar aanleiding van het verslag: de nota beleid airbenb is in concept klaar en
gaat na de kerst richting college.
 De politie vraagt om van een individuele horecaontzegging een collectieve te
maken. De horeca geeft aan dat dit een utopie is omdat klanten die voor een
horecagelegenheid een ontzegging hebben zich in andere horecagelegenheden
wel al (jaren) goed gedragen en de ondernemers dan geen reden zien om de
toegang te ontzeggen. De politie vraagt wel om een ontzegging officieel door hen
te laten opmaken omdat ze anders geen basis hebben om op te treden.

05.

06.

Jaarwisseling
 Het Pompplein in Egmond aan Zee wordt voor de 4e keer op rij vuurwerkvrij met
de jaarwisseling. Er worden weer toezichthouders ingezet specifiek voor Egmond
aan Zee maar ook voor de overige kernen.
 Graag weer de aandacht voor het verbod op het afsteken van vuurwerk binnen
50 meter van een rieten kap en rekening houden met het afsteken als er dieren
in de omgeving zijn.
 Via KHN is een collectieve aanvraag voor ontheffing sluitingstijd aangevraagd.
De politie vraagt of horecagelegenheden die een feest binnen de reguliere
sluitingstijden organiseren dit tijdig willen melden bij de politie.
Stand van zaken horecabeleid
De burgemeester licht de totstandkoming van de concept horecanota toe. De
bedoeling is dat de horeca de nota intern bespreekt en dat er nu in dit overleg over
gediscussieerd wordt. De nota wordt nog besproken met de bewonersverenigingen
en in het college. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en
de eerste reactie van de horeca hierop.
Verlaten uitgaansgebieden:
Voorgesteld wordt de uitgaansgebieden los te laten zodat het voor alle kernen
mogelijk is om op vrijdag- en zaterdagavond tot 03.00 uur open te blijven zonder
hiervoor een ontheffing sluitingstijd aan te vragen. Dit is nu beperkt door het
aanwijzen van uitgaansgebieden in Bergen, Egmond aan Zee, Groet en Schoorl.
De horeca is content met dit voorstel.
Sluitingstijden strandpaviljoens:
Voorgesteld wordt om de sluitingstijden van de strandpaviljoens gelijk te trekken met
die van de reguliere horeca (02.00). De burgemeester vult aan dat als de raad
instemt, hier ook de APV voor moet worden aangepast.
De horeca is content met dit voorstel en verzoekt om de (on)mogelijkheden van de
sportpaviljoens te onderzoeken.
Sluitingstijd ontnuchteringzaken:
Voorgesteld wordt om de sluitingstijd van de ontnuchteringszaken te verruimen naar
04.00 uur. De politie geeft aan dat hier in Alkmaar positieve ervaringen mee zijn.
De horeca is content met dit voorstel.
Paracommercie:
Voor de Schulp, de Blinkerd en de Hanswijk moet de mogelijkheid komen om 12
keer per jaar een bijeenkomst van persoonlijke aard te organiseren. De status van
het TenO-gebouw is nog in onderzoek. De burgemeester geeft aan dat
Hoeve Overslot een apart traject is en hier los van staat. Graag zou zij de Ruïnekerk
en de Slotkapel nog aan het rijtje toevoegen. Kranenburgh is op dit moment nog niet
aan de orde.
De horeca staat hier niet negatief tegenover, maar zou graag het aantal verlaagd
zien naar 10 keer per jaar.
Afschaffen eenrichtingsverkeer:
Voorgesteld wordt om het eenrichtingverkeer los te laten en dus geen beperkingen
op te leggen tot welk tijdstip er gasten mogen worden toegelaten.
De horeca is content met dit voorstel.
Portiersregeling:
Mogelijkheid voor de H2 om beveiliging collectief te regelen. De burgemeester
verzoekt om vooruitlopend hierop al in de weekenden twee beveiligers voor centrum

Bergen in te huren om (met name jongeren) bezoekers te verzoeken naar huis te
gaan.
07.

08.

09.

De horeca is content met dit voorstel en onderzoekt de mogelijkheden.
Toezicht en Handhaving
 Het jaar is goed verlopen. Er is één bestuurlijke boete opgelegd voor het
schenken van alcohol aan een 18-minner.
 Verzoek aan de horeca om tips en vragen te mailen *.
 De burgmeester gaat samen met de wijkagenten en Toezicht en Handhaving
‘buurten’ bij bewoners en ondernemers.
Evenementen
De gemeente heeft twee verzoeken ontvangen om een culinair evenement te
organiseren in juni bij de Ruïnekerk: van de huidige organisator van Bourgondisch
Bergen en een nieuwe organisator van Heerlijk Bergen. De burgemeester verstrekt
slechts één evenementenvergunning. Op verzoek van de burgemeester heeft de
horeca onderzocht met welke organisator de Bergense horeca in zee wil. Dit blijkt de
nieuwe organisator te zijn. De burgemeester beraadt zich over de uitkomsten en
neemt met beide organisaties contact op.
Rondvraag en sluiting
 Aan Toezicht en Handhaving wordt aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie
op het Pompplein.
 De gemeente en de politie bespreken de gewenste inzet van toezichthouders bij
Visserijdag, Koningsdag en het Loop naar de Pompfestival. De heer Bas geeft
aan dat er bij de firma Bes bier wordt verkocht tijdens evenementen.
 Voor het plaatsen van een overkapping bij de Ruïnekerk levert de horeca een
tekening aan.
 De burgemeester geeft aan dat zij onderzoekt of het mogelijk is om bij bepaalde
evenementen (bv een sinterklaasintocht) een doorlopende
evenementenvergunning af te geven.
 In het voorjaar van 2018 vindt het volgende horecaoverleg plaats.

Diverse mailadressen:
horeca@bergen-nh.nl
APV@bergen-nh.nl
BOA@debuch.nl
Rosaschipper@debuch.nl

DHW-vergunningen: bv leidinggevenden, inrichtingseisen
evenementenvergunningen, ontheffing sluitingstijd, buitentap
handhavingsmeldingen
tips en vragen over toezicht en handhaving

