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APV Schagen 2016  
Bijlage 3 bij raadsvoorstel - Notitie aanpassing APV-artikel 2:29 “Sluitingstijd” 
 
Voorgestelde wijziging en voorbereidingsprocedure 
De drie voormalige gemeenten Schagen, Zijpe en Harenkarspel hadden elk een eigen 
sluitingstijdenregime. Dat maakte het actualiseren van deze APV-bepaling extra gecompliceerd en 
daarom is voor dit onderwerp een apart traject opgestart. Op 21 april en 9 juni 2015 is, na intern 
vooroverleg met onder meer de politie en Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Schagen, het 
onderwerp besproken binnen het college van B&W. Dat resulteerde er in dat op 25-06-2015 een 
ontwerp van een raadsvoorstel en -besluit tot wijziging van de artikelen 2:27 en 2:29 van de APV is 
gepubliceerd. Vervolgens is op 29 juni een informatiebijeenkomst gehouden waarbij uitleg is gegeven 
over de aanleiding en opzet van de voorgenomen wijziging. 
 
Met de aanpassing van artikel 2:29 (sluitingstijden) wil de gemeente de sluitingstijdenregeling voor 
openbare inrichtingen eenvoudiger en duidelijker maken. Het doel van de aanpassing is ook om de 
sluitingstijdenregeling beter te laten aansluiten bij de praktijk zodat er minder behoefte zal zijn om 
van de regel ontheffing te verlenen. Dat doel kan worden bereikt door in de sluitingstijdenregeling 
van de APV zelf al in te gaan op de verschillende soorten horeca (“nat”, “droog”, “paracommercieel” 
en de verschillende dagen (“weekend en feestdagen”, “werkdagen”). 
De voorgestelde aanpassing van artikel 2:29 betekende ook dat artikel 2:27 zou moeten worden 
aangepast. Dat artikel heeft namelijk betrekking op de omschrijving van een aantal in artikel 2:29 
gehanteerde begrippen. 
 
De stukken hebben gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen en belanghebbenden 
hebben de mogelijkheid gehad om  hun mening (“zienswijze”) over de voorgestelde wijziging te 
geven. Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt en er zijn 16 zienswijzen ontvangen. Het betreft 
zienswijzen die zijn ingediend door ondernemers van specifieke horecabedrijven en zienswijzen die 
zijn ingediend door overkoepelende organisaties (zie onderstaande tabel). 
 

Plaats Indiener Soort horeca 

Specifieke horecabedrijven:  

Callantsoog Strandpaviljoen De Strandtent Strandpaviljoen (natte horeca) 

Callantsoog Strandpaviljoen De Stern Strandpaviljoen (natte horeca) 

Callantsoog Café De Dorpstaveerne Natte horeca 

Schagen Steakhouse BaBa Natte horeca 

Schagen Lunchroom-Cafetaria De Swaen Natte horeca 

Schagen Snackbar Febo Droge horeca 

Schagen Bar-Dancing ’t Geveltje Natte horeca 

Schagen Eventcentrum Kdanz Natte horeca (zwaarste categorie) 

Schagen Bar-Restaurant Havana Natte horeca 

Schagen Café Piet Pann Natte horeca 

Waarland Café Nol Natte horeca 

Warmenhuizen Café-Restaurant De Ooievaar Natte horeca 

Warmenhuizen CoCo Bar Natte horeca 

Warmenhuizen Bolletjescafé De Klok Natte horeca 

   

Overkoepelende organisaties:  

Strand  Strandpachtersvereniging Schagen (SPV) Strandpaviljoens (natte horeca) 

Schagen Stichting Evenementen Schagen (SES) Diverse horeca centrum Schagen 
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Opmerking: voor de bedrijven “Kdanz”, “Havana” en “Piet Pann” is één zienswijze ingediend door de 
ondernemer van die drie bedrijven (N. Gründmann). De zienswijzen die zijn ingediend door 
samenwerkingsverbanden van ondernemers, te weten de SPV (Strandpachtersvereniging Schagen) 
en de SES (Stichting Evenementen Schagen) hebben tot gevolg dat door of namens een aantal 
bedrijven eigenlijk meer dan één zienswijze is ingediend (namelijk één zienswijze die is ingediend 
door de individuele ondernemer zelf en één zienswijze die is ingediend door de organisatie waar die 
ondernemer bij is aangesloten).  
 
Kernpunten van de ingediende zienswijzen: 
 
De ingediende zienswijzen komen kort samengevat neer op de volgende wensen: 
 
1. Natte horeca: conform het voorstel (04:00 uur in het weekend, 02:00 uur op gewone dagen) 

maar dan zonder de “toegangsstop” (02:00 uur in de nacht van zaterdag op zondag); 
 

2. Terrassen: de wens om terrassen langer (tot 02:00 uur) geopend te mogen houden; 
 

3. Nachtzaken: Voor “nachtzaken” de mogelijkheid om in het weekeinde open te kunnen 
blijven tot 06:00 uur (met toegangsstop van 03:00 uur). 
 
Aantekening: de SES en dhr. Gründmann hebben aangegeven dat zij openstelling voor 
nachtzaken tot 06:00 uur gekoppeld willen zien aan een toegangsstop voor die nachtzaken 
van 03:00 uur; 
  

4. Droge horeca: de wens (o.a. verwoord in de zienswijze van de SES) om voor de droge horeca 
dezelfde tijden te hanteren als voor de natte horeca (04:00 uur in het weekend, 02:00 uur 
op normale dagen).  
 
Aantekening: “Snackbar Febo” en “Lunchroom-Cafetaria De Swaen” in Schagen willen echter 
dat de “droge” horeca langer open mag blijven dan de natte horeca. Als de “gewone” natte 
horeca om 04:00 uur moet sluiten, wil De Swaen een uur langer (dus tot 04:30 uur) open 
kunnen blijven. De Febo wil nog meer ruimte en noemt “een uur na de natte horeca” (dus tot 
05:00 uur). Als in Schagen horecabedrijven de status “nachtzaak” krijgen (zoals te 
verwachten is bij het bedrijf Kdanz) dan wil de Febo tot 06:00 uur open kunnen blijven. 
 
Voor de goede orde: op grond van de APV mogen bedrijven om 06:00 uur open gaan. 
“Sluitingstijd 06:00 uur” komt dan in de praktijk neer op “geen sluitingstijd”. Als het toch 
wenselijk is om het bedrijf om uiterlijk 06:00 uur te laten sluiten dan zal die sluitingstijd 
moeten worden gekoppeld aan de verplichting om vervolgens ook een bepaalde periode 
gesloten te blijven (bijvoorbeeld tot 10:00 uur). 

 
Reactie op de ingediende zienswijzen: 
 
Algemeen: 
Er zijn op het ter inzage gelegde ontwerp 16 zienswijzen ontvangen. Als het merendeel van die 
zienswijzen neerkomt op de wens om in het ontwerp “A” te wijzigen in “B”, dan lijkt het voor de 
hand te liggen om daar aan tegemoet te komen en ook daadwerkelijk “A” in “B” te wijzigen. Een 
mogelijke valkuil is echter dat belanghebbenden die géén zienswijze hebben ingediend (bijvoorbeeld 
omdat zij “A” op zich een prima voorstel vonden) het niet eens kunnen zijn met die aanpassing. Dat is 
iets waar rekening mee moet worden gehouden, temeer omdat de kring van belanghebbenden bij 
een onderwerp als de sluitingstijden van de horeca niet beperkt is tot de ondernemers van die 
horecabedrijven. Al met al lijkt een oplossing waarbij volledig aan alle betrokken belangen wordt 
tegemoetgekomen helaas niet haalbaar. Het geheel dereguleren (in het geheel geen sluitingstijden 
meer vaststellen) klinkt wellicht aantrekkelijk maar stuit óók op bezwaren. Naast het belang van de 
nachtrust voor omwonenden moet immers ook worden gedacht aan aspecten als de openbare orde 
en veiligheid en het tegengaan van “alcoholtoerisme”. De ingediende zienswijzen vergen dus een 
nadere afweging.  
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Hierna wordt beknopt ingegaan op de strekking van de ingediende zienswijzen, onder toevoeging 
van een reactie en advies. 
 
Strekking van de zienswijzen (beknopt weergegeven) en ambtelijke reacties/adviezen: 
 
1. Sluitingstijd natte horeca: conform het voorstel (04:00 uur in het weekend, 02:00 uur op 

gewone dagen) maar dan zonder de “toegangsstop” (02:00 uur in de nacht van zaterdag op 
zondag). 

 
Reactie: De oorspronkelijke bedoeling van een toegangsstop was om te bereiken dat het 
horecapubliek wat meer gespreid huiswaarts zou keren en na een bepaald moment (de 
toegangsstop) niet meer van café naar café zou trekken. Vervolgens hebben zich echter diverse 
ontwikkelingen voorgedaan, waaronder de introductie (en aanscherping) van het rookverbod in de 
horeca. Als zich onder het horecapubliek ook rokers bevinden dan zal een deel van die rokers een 
bijna onbedwingbare behoefte hebben om hun verslaving te bevredigen. In de praktijk komt dat neer 
op “even naar buiten gaan om te roken”. Als dat gebeurt op een moment dat na de toegangsstop ligt 
dan mag de horecabezoeker echter niet meer terug naar binnen. Eenzelfde dilemma doet zich voor 
als een bezoeker van een café even “een patatje wil halen”. Een toegangsstop geeft in die situaties 
dus ongewenste en onbedoelde complicaties. Met het vervallen van een toegangsstop kunnen 
bezoekers van de café’s meer gespreid terecht bij de snackbar’s. Die spreiding zou dan (kunnen) 
leiden tot minder overlast. 
Opmerking: er zijn zienswijzen waarin wel wordt gepleit voor een toegangsstop (03:00 uur) voor 
nachtzaken (zaken die open mogen blijven tot 06:00 uur). Het gaat om de zienswijzen van de S.E.S. 
en de ondernemer van o.a. Kdanz.  
 
Advies: 
Het lijkt al met al niet onredelijk om op dit punt tegemoet te komen aan de ingediende zienswijze en 
de toegangsstop te laten vervallen. Aan “nachtzaken” zou dan wel een toegangsstop (03:00 uur) 
kunnen worden gekoppeld. Omdat nachtzaken worden geregeld via een individuele ontheffing hoeft 
dit element niet te worden opgenomen in de APV zelf. De aan een nachtzaak te koppelen 
toegangsstop kan worden opgenomen als voorwaarde bij zo’n ontheffing. Opmerking: op grond van 
de APV mogen bedrijven om 06:00 uur open gaan. “Sluitingstijd 06:00 uur” komt dan in de praktijk 
neer op “geen sluitingstijd”. Als het toch wenselijk is om het bedrijf om uiterlijk 06:00 uur te laten 
sluiten dan zal die sluitingstijd moeten worden gekoppeld aan de verplichting om vervolgens ook een 
bepaalde periode gesloten te blijven (bijvoorbeeld tot 10:00 uur). 
 
2. Terrassen: in de zienswijzen komt de wens naar voren om terrassen langer (tot 02:00 uur) 

geopend te mogen houden; 
 
Reactie: De wens om terrassen ook tot na 00:00 uur geopend te mogen houden wordt voornamelijk 
geuit door ondernemers in het centrum van Schagen en door ondernemers van strandpaviljoens. De 
ondernemers van strandpaviljoens geven als argument dat hun bedrijven ver van woonbebouwing 
liggen en dat de duinenrij een soort natuurlijke geluidswal vormt. Er zou dus weinig tot geen risico 
zijn op overlast voor de woonomgeving. 
De ondernemers van bedrijven in het centrum van Schagen stellen dat er geen bezwaar zou zijn om 
terrassen tot 02:00 uur geopend te houden omdat er geen tot weinig overlast uit zou voortvloeien. 
Citaat uit de zienswijze van de S.E.S.: “We zorgen er al jaren voor dat het uitgaan in Schagen op een 
ordelijke manier verloopt”. 
  
Advies:  
Van de zijde van de ondernemers wordt aangevoerd dat het uitgaan in Schagen niet zou leiden tot 
(veel) overlast. Dat neemt echter niet weg dat bij de gemeente wel klachten bekend zijn over 
nachtelijke geluidoverlast en dat de politie wellicht een ander beeld heeft dan de ondernemers. Een 
aandachtspunt is ook dat er verschillende soorten terrassenzijn: terrassen die gelegen zijn op of 
direct grenzend aan de openbare weg en terrassen op zogenaamde “binnentuinen”. Vooral als zo’n 
binnentuin omsloten wordt door woonbebouwing (met veelal slaapkamers aan de zijde van die 
binnentuin) lijkt het risico op verstoring van de nachtrust voor omwonenden hoger dan bij terrassen 
die op of direct aan de openbare weg liggen. Om die reden adviseren wij om bij de sluitingstijden 
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voor terrassen een onderscheid te maken tussen enerzijds “terrassen op of direct grenzend aan de 
openbare weg en terrassen van strandpaviljoens” en “overige terrassen”. Voor de eerste categorie 
zou dan kunnen worden gekozen voor een ruimere openstellingsmogelijkheid. Bij de tweede 
categorie kan eventueel in de vorm van individuele ontheffingen “maatwerk” worden geleverd. 
 
Wij adviseren u om de ondernemers het voordeel van de twijfel te gunnen en de sluitingstijd voor 
terrassen op of direct grenzend aan de openbare weg en terrassen van strandpaviljoens  -althans in 
het weekeinde en tijdens bijzondere nachten- te stellen op 02:00 uur, echter wel met nadrukkelijk als 
insteek dat het APV-artikel alsnog zal worden aangepast naar 00:00 uur indien de ervaringen met 
betrekking tot overlast daar aanleiding toe geven.  
 
 
3. Droge horeca: in de zienswijzen komt als algemene lijn de wens naar voren om voor de droge 

horeca dezelfde tijden te hanteren als voor de natte horeca (04:00 uur in het weekend, 
02:00 uur op normale dagen).  

 Aantekening: “Snackbar Febo” en “Lunchroom-Cafetaria De Swaen” in Schagen willen echter 
dat de “droge” horeca langer open mag blijven dan de natte horeca. Als de “gewone” natte 
horeca om 04:00 uur moet sluiten, wil “De Swaen” een uur langer (dus tot 04:30 uur) open 
kunnen blijven. “Snackbar Febo” wil nog meer ruimte en noemt “een uur na de natte horeca” 
(dus tot 05:00 uur). Als in Schagen horecabedrijven de status “nachtzaak” krijgen (zoals te 
verwachten is bij het bedrijf Kdanz) dan wil “Snackbar Febo” tot 06:00 uur open kunnen 
blijven. 

 
Reactie:   
Er lijkt -althans bij de ondernemers- geen draagvlak voor een sluitingstijdstip voor de droge horeca 
dat ligt vóór dat van de natte horeca. Een aandachtspunt is dat “Snackbar Febo” en “Lunchroom-
Cafetaria De Swaen” in Schagen hebben aangegeven dat zij langer open willen blijven dan de natte 
horeca. “Snackbar Febo” noemt in dat verband zelfs “tot 06:00 uur”. Beide bedrijven geven aan dat 
zij van mening zijn dat zij een uitzonderingspositie verdienen als “wachtlokaal-functie”. Of die in het 
(verre) verleden ingevoerde “wachtlokaalfunctie” voor slechts enkele specifieke snackbars nog past 
binnen de huidige situatie is iets waar vraagtekens bij moeten worden geplaatst. 
In de praktijk is meerdere malen gebleken dat er problemen ontstaan als binnen één en dezelfde 
categorie bedrijven (in dit geval: “droge horeca” c.q. snackbars) het ene bedrijf langer open mag 
blijven dan het andere. Bedrijven die eerder dicht moeten dan hun collega’s voelen dat vaak als een 
vorm van oneerlijke concurrentie. Dat geldt vooral als het gaat om bedrijven die op vrij korte afstand 
van elkaar (lees: in dezelfde kern) zijn gevestigd.  
 
Advies:  
Gelet op het vorenstaande -maar ook met het oog op de gewenste deregulering/vereenvoudiging 
van de APV- is de bepaling aangepast in die zin dat de sluitingstijd van de droge horeca gelijk is 
getrokken met het sluitingstijdstip voor de natte horeca. Dus 04:00 uur in het weekend, 02:00 uur 
op normale dagen 
 
Samenvattend:  
Het advies is om het oorspronkelijke voorstel aan te passen op de volgende punten: 
 

1 “natte” horeca toegangsstop van 02:00 uur laten vervallen 

2 “terrassen” terrassen van strandpaviljoens en terrassen op/aan de openbare weg: in het 
weekend en tijdens bijzondere nachten tot 02:00 uur (overige dagen en 
overige terrassen ongewijzigd laten, dus 00:00 uur). 

3 “droge” horeca sluitingstijden gelijk aan “natte” horeca (en in de APV zelf geen 
uitzonderingen maken voor individuele bedrijven) 

 
Op de volgende pagina’s zowel het oorspronkelijke voorstel als het aangepaste artikel weergegeven. 
In het nieuwe artikel zijn de aanpassingen geel gemarkeerd. 
  



 

Bijlage 3 – art. 2:29 Sluitingstijd – versie 20151110  pag. 5 van 6 

 
Oorspronkelijk voorstel voor artikel 2:29 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten:  
 a. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “natte horeca”: 
  1. op zaterdag en zondag en tijdens bijzondere nachten: tussen 04:00 uur en 06:00 uur; 
  2. op maandag tot en met vrijdag: tussen 02:00 uur en 06:00 uur;  
 b. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “droge horeca”: 
  1. op zaterdag en zondag en tijdens bijzondere nachten: tussen 03:30 uur en 06:00 uur; 
  2. op maandag tot en met vrijdag: tussen 01:30 uur en 06:00 uur;  
 c. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “strandpaviljoens”: tussen 02:00 uur en 
  06:00 uur; 
 d. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “paracommerciële horeca”: tussen 00:00 
   uur en 06:00 uur en tijdens bijzondere nachten tussen 01:00 en 06:00 uur; 
 e. Voor zover het terrassen betreft: tussen 00:00 uur en 06:00 uur; 
2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de 

inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. Voor inrichtingen uit de categorie “natte horeca” geldt 
dat op zondag tussen 02:00 en 06:00 uur publiek geen toegang meer tot de inrichting mag worden 
verschaft (toegangsstop). 

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. 
4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28, vierde lid onder a, gelden dezelfde 

sluitingstijden als voor de winkel. 
5. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet 

milieubeheer is voorzien. 
6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 

beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
7. De burgemeester kan nachten aanwijzen die worden aangemerkt als “bijzondere nacht” als 

bedoeld in het eerste 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. 
 
Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen aangepast voorstel voor artikel 2:29 
 
Artikel 2:29 Sluitingstijd 
1. Openbare inrichtingen zijn gesloten:  
 a. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “natte horeca” 
  1. op zaterdag en zondag en tijdens bijzondere nachten: tussen 04:00 uur en 06:00 uur; 
  2. op maandag tot en met vrijdag: tussen 02:00 uur en 06:00 uur;  
 b. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “droge horeca”: 
  1. op zaterdag en zondag en tijdens bijzondere nachten: tussen 04:00 uur en 06:00 uur; 
  2. op maandag tot en met vrijdag: tussen 02:00 uur en 06:00 uur;  
 c. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “strandpaviljoens”: tussen 02:00 uur en 
  06:00 uur; 
 d. Voor zover het inrichtingen betreft uit de categorie “paracommerciële horeca”: tussen 00:00 
   uur en 06:00 uur en tijdens bijzondere nachten tussen 01:00 en 06:00 uur; 

e. Voor zover het terrassen betreft die behoren bij strandpaviljoens of zijn gelegen op (of direct 
grenzend aan) de openbare weg: 

  1. op zaterdag en zondag en tijdens bijzondere nachten: tussen 02:00 uur en 06:00 uur; 
  2. op maandag tot en met vrijdag: tussen 00:00 uur en 06:00 uur; 

f. Voor zover het overige terrassen betreft:  tussen 00:00 uur en 06:00 uur; 
2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in de 

inrichting te laten verblijven na sluitingstijd. Voor inrichtingen uit de categorie “natte horeca” geldt 
dat op zondag tussen 02:00 en 06:00 uur publiek geen toegang meer tot de inrichting mag worden 
verschaft (toegangsstop). 

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. 
4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.28, vierde lid onder a, gelden dezelfde 

sluitingstijden als voor de winkel. 
5. Het eerste en derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de Wet 

milieubeheer is voorzien. 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht
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6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

7. De burgemeester kan nachten aanwijzen die worden aangemerkt als “bijzondere nacht” als 
bedoeld in het eerste 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. 

 
 
Bijlage: Collegebesluit d.d. 09-06-2015 (voorstel d.d. 26-05-2015) met: 
 -  concept-raadsvoorstel en –besluit; 
 - concept “Regeling Beveiliging Horecabedrijven” 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht

