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Betreft: Plan van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je samen I". 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Op 20 februari 2012 is in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen gesproken over het 
thema veiligheid. Tijdens die vergadering is ook het plan van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je 
samen !", dat toen in concept gereed was, kort aan de orde geweest. Inmiddels is dit plan op 27 maart 
2012 door ons vastgesteld. U vindt "Veilig uitgaan regel je samen !" op de AOrta van de raad. 

De gemeente Den Helder zet onverminderd in op de veiligheid van de stad, met name het horeca-
uitgaansgebied. Wij willen de veiligheid in de binnenstad optillen naar een hoger plan. Er gebeuren, 
vooral in de vroege ochtenduren, te veel ernstige incidenten. Dit veroorzaakt een gevoel van 
onveiligheid en legt een onevenredig groot beslag op de toch al schaarse capaciteit van de politie. De 
politie is vervolgens nog lang bezig met de afhandeling van deze incidenten. De openbare orde en 
veiligheid is de verantwoordelijkheid van de burgemeester en de politie, maar ook van de 
horecaondernemers. Het uitgaansgebied kan en moet veiliger worden, dat is het doel van dit plan van 
aanpak. 

In dit plan van aanpak, dat op 1 mei 2012 in werking treedt, hebben we een aantal maatregelen op 
een rij gezet om dat doel te bereiken. Het gaat dan o.a. om: 

• het extra scholen van horecapersoneel; 
• het aanscherpen van de Regeling beveiliging horecabedrijven; 
• nieuwe sluitingstijden voor de horeca in het weekend 
• de wijze waarop de burgemeester van de sluitingstijden voor het handhaven van de openbare 

orde en veiligheid gebruik maakt. 

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening moet een openbare inrichting, waaronder ook een 
horecaonderneming valt, tussen 0.00 uur en 06.00 uur gesloten zijn. Van deze bepaling kan de 
burgemeester ontheffing verlenen. De wijze waarop de burgemeester gebruik maakt van deze 
bevoegdheid is, in het plan van aanpak, vastgelegd in beleidsregels met een bijbehorende 
handhavingsmatrix. 

In het horecabeleid maken we onderscheid tussen de "natte horeca" (café/ bar) en de "droge horeca" 
(shoarmazaken) met elk hun eigen sluitingstijden. Verder zijn er andere soorten horeca zoals o.a. 
daghoreca (restaurants en lunchrooms). Het is daarom van belang met een duidelijke definitie aan te 
geven wat het onderscheid tussen de verschillende soorten horeca is. Die definities zijn in het plan 
vermeld. 

Onder de "natte horeca" vallen o.a. een discotheek, bardancing, zaalverhuur/partycentra en café/ bar. 
Bij deze horeca ligt het accent op het ten gehore brengen van muziek, het gelegenheid geven tot 
dansen en op het verstrekken van drank. 

Onder de "droge horeca" vallen een cafetaria, snackbar, grillroom, afhaal restaurant, automatiek, 
snelbuffet en shoarmazaak. Daar ligt het accent op de verstrekking van kleine etenswaren, al dan niet 
voor consumptie ter plaatse. Dat neemt niet weg dat deze horecaondernemingen soms een drank- en 
horecavergunning hebben. Het verstrekken van drank is dan echter bijzaak en geen hoofdzaak. 

De sluitingstijden van de "natte" en de "droge" horeca zijn sinds december 2004 als volgt. 
In de nachten van: 

zondag op maandag, maandag op dinsdag, dinsdag op woensdag en woensdag op donderdag 
(door de weeks) heeft de "natte horeca" een ontheffing tot 02.00 uur en de "droge horeca" een 
ontheffing tot 02.30 uur. 
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donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag (het weekend) hebben de "natte 
horeca" en de "droge horeca" een ontheffing voor vrije sluitingstijden. Dit betekent dat de 
horecaondernemers zelf het tijdstip van sluiting mogen bepalen. De ondernemer zal dit vaak af 
laten hangen van de klandizie die hij op een bepaald moment nog heeft. 

In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester, na gezamenlijk overleg met 
de horecaondernemers, de politie en het Openbaar Ministerie, besloten met ingang van 1 mei 2012 de 
sluitingstijden te beperken. In het weekend worden, op basis van het plan van aanpak, de vrije 
sluitingstijden vervangen door nieuwe sluitingstijden en als volgt vastgesteld. 

In de nachten van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag wordt voor de 
"natte horeca" een toegangsstop ingesteld om 02.00 uur. Dit betekent dat de horecaondernemers na 
dit tijdstip geen nieuwe bezoekers meer mogen toelaten. Om 04.00 uur moeten de horeca-inrichtingen 
voor het publiek gesloten zijn. De "droge horeca" krijgt geen toegangsstop opgelegd maar deze 
horecaondernemingen moeten om 03.30 uur voor het publiek gesloten zijn. Deze nieuwe sluitingtijden 
gaan in op 1 mei 2012. 

Dit betekent dat bezoekers die na 02.00 uur nog een broodje gaan halen daarna niet meer in een café 
terecht kunnen. Vanaf 02.00 uur zullen de horecabezoekers daarom geleidelijk aan het 
uitgaansgebied verlaten waarna, naar verwachting, om 04.30 uur de rust moet zijn weergekeerd. 
Door de weeks blijven de sluitingstijden ongewijzigd. 

Aan deze ontheffing sluitingstijden is voor de horecaondernemers in het uitgaansgebied in het 
centrum de voorwaarde verbonden dat zij, op grond van de regeling Beveiliging horecabedrijven 
beschikken over een goedgekeurde veiligheidsscan. Deze scan wordt slechts goedgekeurd indien die 
ondernemers beschikken over eigen gecertificeerde portiers dan wel over een noodknop waarvan de 
opvolging door gecertificeerde portiers gewaarborgd is. Voldoen zij niet aan deze voorwaarde dan zal 
slechts een ontheffing sluitingsuur tot maximaal 02.00 uur worden verleend, ook voor het weekend. 

Deze sluitingstijden gaan met ingang van 1 mei 2012 in en zijn voor de hele gemeente van 
toepassing. Op de naleving ervan zal gecontroleerd worden. 
De nieuwe sluitingstijden worden in 2012 twee maal geëvalueerd. 

Den Helder, 27 maart 2012 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

secretaris 
H. Raasing 

burgemeester 
Koen Schuiling 
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