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Onderwerp: evaluatie sluitingstijden horeca 
 
In de Commissie Bestuur van 20 januari 2016 is, bij de behandeling van het agendapunt “APV 
Schagen 2016”, toegezegd dat: 
1. een evaluatie zal plaatsvinden van de nieuwe sluitingstijden en 
2. aan de Raad zou worden medegedeeld op welke wijze die evaluatie kan worden vormgegeven.  
 
Deze notitie is de uitwerking van die onder 2. genoemde toezegging. 
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Leeswijzer: 
Bij de sluitingstijden voor de horeca gaat het om tijdstippen in de nachtelijke periode tussen twee 
dagen. Dat kan soms verwarrend zijn. Voor een goed begrip: “Zaterdag 00:00 uur” is aan het begin 
van de zaterdag (en dus twaalf uur in de nacht van vrijdag op zaterdag) en “Zaterdag 24:00 uur” is 
aan het einde van de zaterdag (twaalf uur in de nacht van zaterdag op zondag). 
Voorbeeld: het komt in de praktijk regelmatig voor dat iemand vraagt om open te mogen blijven “op 
Zaterdag tot 04:00 uur” terwijl eigenlijk wordt bedoeld: “in de nacht van Zaterdag op Zondag tot 
04:00 uur”. Feitelijk gaat het dan om openstelling tot “Zondag 04:00 uur”. 
 
“Weekend” 
Hiermee wordt bedoeld: de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. 
Kortom: de nachten die vooraf gaan aan de Zaterdag en de Zondag (omdat dat de dagen zijn die voor 
de meeste mensen als “vrije dag” gelden). 
 
“Feestdagen” 
Hiermee wordt bedoeld: door de burgemeester aan te wijzen nachten die verbonden zijn aan een 
feestdag of andere bijzondere gelegenheid. Voorbeelden: de nacht van Eerste Kerstdag op Tweede 
Kerstdag, de nacht die volgt op Koningsdag, een nacht die volgt op een bijzondere gelegenheid zoals 
Carnaval e.d.  
 
“Weekdagen” 
Nachten die niet onder een van de vorige categorieën vallen. Normaal gesproken zijn het de nachten 
die vooraf gaan aan de “werkdagen” maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. 
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Evaluatie sluitingstijden horeca.  Aanleiding. 
In het raadsvoorstel en de daar bij behorende stukken is al uiteengezet wat de aanleiding is voor een 
nieuwe sluitingstijdenregeling. Kernpunt is dat in de praktijk nu sprake is van een ondoorzichtig beeld 
waarbij vooral in de kern Schagen de door de Raad ingestelde regel (sluiting om 24:00 uur) een 
uitzondering leek te zijn geworden en de uitzondering de regel. Zo’n ondoorzichtig geheel is 
onwenselijk, niet alleen voor ondernemers, publiek en omwonenden, maar ook voor de politie en 
andere instanties die belast zijn met toezicht en handhaving. 
 
In de APV Schagen 2016 is beoogd om de regeling van de sluitingstijden zodanig op te stellen dat het 
veel duidelijker is en meer tegemoet komt aan de bestaande praktijk. Dat strookt ook met de 
dereguleringsgedachte. Als de regel zelf al beter tegemoet komt aan de in de praktijk levende 
wensen, is een ondernemer immers minder snel afhankelijk van een ontheffing. Dat werkt efficiënter 
voor zowel de ondernemer als voor de gemeente. 
 
De nu voorgesteld regeling komt er op neer dat inrichtingen tot de volgende tijdstippen geopend 
mogen blijven (en vervolgens tot 06:00 uur moeten sluiten): 
 
1. Standaard (in de APV zelf vastgelegd): 

Inrichtingen: 
Weekend (= nacht van Vr op 
Za en nacht van Za op Zo) 

Feestdagen Weekdagen 

Natte horeca 04:00 04:00 02:00 

Droge horeca 04:00 04:00 02:00 

Strandpaviljoens 02:00 02:00 02:00 

Paracommercie 00:00 01:00 00:00 

Terrassen: Weekend Feestdagen Weekdagen 

van Strandpaviljoens 02:00 02:00 00:00 

op (of direct aan) de openbare weg 02:00 02:00 00:00 

overige terrassen 00:00 00:00 00:00 

 
2. Bijzondere gevallen: ontheffing mogelijk. 
De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. Die bevoegdheid heeft de 
burgemeester altijd gehad en daar komt geen verandering in. 
 
Een ontheffing is bedoeld als een uitzondering en niet als “regel”. Omdat in de APV zelf nu al ruimere 
mogelijkheden worden opgenomen, is in veel minder gevallen een ontheffing aan de orde en zal een 
ontheffing beperkt kunnen blijven tot de echte uitzonderingsgevallen. 
 
Voorwaarden zoals “het aanwezig hebben van horeca-portiers” en/of beveiligingspersoneel“ kunnen 
worden uitgevaardigd als voorwaarde bij een individuele exploitatievergunning of in de vorm van een 
apart beleidsdocument (art. 2:29, lid 8: “De burgemeester kan in het belang van de openbare orde en 
veiligheid nadere regels stellen met betrekking tot door horeca-ondernemers te treffen 
maatregelen”). Zo’n beleidsdocument kan bijvoorbeeld zijn een door de burgemeester vast te stellen 
“Regeling beveiliging horecabedrijven”.  
  
  



 
3 

Evaluatie: hoe en wanneer 
 
Een evaluatie kan worden georganiseerd in samenwerking met onze afdeling Communicatie en kan 
plaats vinden in de vorm van een enquete via het “inwonerspanel Schagen”. Daarbij wordt 
samengewerkt met het onderzoeksbureau I&O Research (overigens heeft dat wel budgettaire 
gevolgen. De vaste opstartkosten voor de uitvoering van een peiling bedragen op dit moment € 595,- 
en de variabele kosten per vraageenheid zijn € 125,-). 
 
Om het effect van een wijziging in de sluitingstijden te kunnen beoordelen, zijn in ieder geval de 
volgende elementen nodig: 
 
1. Ervaringsgegevens van ondernemers en publiek 
2. Ervaringsgegevens van toezichthouders en derden-belanghebbenden (o.a. omwonenden) 
3. Tijdsverloop 
 
1. Ervaringsgegevens van horecaondernemers en publiek. 
Het behoeft weinig betoog dat horecaondernemers en horecapubliek tot de meest direct 
betrokkenen behoren bij een wijziging van de sluitingstijdenregeling. De evaluatie zal daarom 
inhouden dat in ieder geval die doelgroepen zullen worden benaderd om hun ervaringen door te 
geven. In de meest simpele vorm zal dat kunnen bestaan uit het vragen naar een algehele indruk van 
de effecten van de wijzigingen en de keuze tussen “negatief – neutraal – positief”. Binnen de 
doelgroep “horeca-ondernemers” zal uiteraard ook Koninklijke Horeca nederland, afdeling Schagen, 
worden benaderd. 
 
2. Ervaringsgegevens van toezichthouders en derden-belanghebbenden (o.a. omwonenden). 
Ok toezichthouders en derden-belanghebbenden zoals omwonenden, zijn direct betrokken bij het 
sluitingstijdenbeleid. Ook die groepen worden daarom bevraagd bij de evaluatie. Daarbij zal naast 
het vragen naar een algehele indruk, ook gebruik worden gemaakt van de klachtenregistraties bij de 
politie en bij ons gemeentelijk taakveld Toezicht & Handhaving. 
 
3. Tijdsverloop: 
Op dit moment beschikken veel ondernemers nog over een vergunning of ontheffing met bepalingen 
die afwijken van het nu voorgestelde nieuwe beleid. Voor zover die bepalingen voor die 
ondernemers gunstiger zijn dan dat nieuwe beleid (bijvoorbeeld omdat er in is opgenomen dat zij in 
de nacht van zaterdag op zondag in het geheel niet hoeven te sluiten), is het wenselijk om die 
ondernemers een overgangstermijn te gunnen. Hierbij wordt gedacht aan de periode tussen het in 
werking treden van de nieuwe APV (op z’n vroegst medio februari 2016) en 1 januari 2017. 
Het zal duidelijk zijn dat gedurende die overgangsperiode een evaluatie een onvolledig en deels 
onjuist beeld zal opleveren. Daarom kan een evaluatie pas echt plaats vinden geruime tijd na 1 
januari 2017 (bijvoorbeeld: per 1 januari 2018). 
 


