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Betreft: Korte evaluatie plan van aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je samen!" 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

Hierbij ontvangt u de eerste evaluatie van de gezamenlijke aanpak horeca "Veilig uitgaan regel je 
samen". Het plan van aanpak is opgezet in overleg met Koninklijk Horeca Nederland, het Openbaar 
Ministerie, politie en gemeente. Bij het opzetten van het plan van aanpak is rekening gehouden met 
landelijke ontwikkelingen, de toenmalige veiligheidssituatie en de gewenste horecabeleving. U treft 
hier een overzicht aan van de constateringen. Omdat het tijdsverloop tussen uitvoering van het plan 
van aanpak tot heden erg kort is kunnen wij nog geen definitieve conclusies trekken. Wel kan worden 
vermeld dat de eerste indrukken qua openbare orde en veiligheid gunstig zijn. 

Uit bevindingen van de politie blijkt dat bezoekers van de horeca eerder de stad ingaan, na 
sluitingstijd nog goed aanspreekbaar zijn en niet stomdronken over straat lopen. Het is daarmee 
prettiger om zich te begeven in het uitgaansgebied. 

Het gezamenlijk met de Koninklijke Horeca Nederland stellen van strengere normen, het handhaven 
van de regelgeving inzake de Drank- en Horecawet dient niet alleen de openbare orde en veiligheid 
maar draagt ook bij aan het tegengaan van het veelvuldig gebruik van alcohol onder jongeren. 
Uit onderzoek van de GGD Hollands Noorden onder jongeren uit de 2e en 4e klas van het voortgezet 
onderwijs blijkt dat 62 % ooit alcohol heeft gedronken, meer dan een kwart ervaart een lage kwaliteit 
van leven en 5% heeft psychosociale problemen. Daarnaast bestaat er een duidelijk verband tussen 
overmatig alcoholgebruik en psychische problemen bij jongeren. Dit leidt tot gedragsproblemen. 
Let wel: van alle jongeren in Noord-Holland Noord is 12% zowel een overmatige alcoholgebruiker als 
wel een regelmatige roker, 7% gebruikt zowel alcohol als drugs. 
Er is een sterke relatie aangetoond tussen het gebruik van genotmiddelen en gedragproblemen. 
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de bijlagen. 

Landelijke trend 
De horeca in Nederland maakt momenteel o.a. als gevolg van het landelijk rookbeleid en de 
economische crises zware tijden door. Het aantal cafés loopt landelijk ai een aantal jaren gestaag 
terug van ruim 18.000 in 2007 naar rond de 17.000 in 2012. Daarnaast staat er een groot aantal 
horecazaken te koop dan wel te huur en dat gedurende een steeds langere periode. Vooral de cafés 
worden geconfronteerd met een teruglopende omzet en steeds meer ondernemers besluiten de deur 
te sluiten. Door de crisis hebben veel jongeren, die een belangrijk deel van het uitgaanspubliek 
vormen, minder te besteden en gaan minder vaak uit. Ook is er een trend dat veel jongeren, die 
voordat zij uitgaan, eerst gezamenlijk indrinken en zo minder uitgeven in de reguliere horeca. 

Lokale trend 
Mede door bezuinigingen bij de Koninklijke Marine is het aantal bezoekers van de 
uitgaansgelegenheden fors teruggelopen. Vooral de omzet van cafés op de donderdagavond, een 
traditionele stapavond van met name marinepersoneel, is de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Ook de 
vrijdagavond is inmiddels een stuk rustiger als enige jaren geleden. Minder bezoekers die minder 
uitgeven betekent minder omzet en uiteindelijk minder horecaondernemingen. 

Aanpak "Veilig uitgaan regel je samen!" 
Op 27 maart 2012 is het plan van aanpak "Veilig uitgaan regel je samen!" vastgesteld. Doel van dit 
plan was om de openbare orde en veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren en overmatig 
alcoholgebruik door jongeren tegen te gaan door jongeren te bewegen eerder op de avond uit te gaan 
waardoor er minder tijd is om vooraf in te drinken. Een van de maatregelen die daartoe in dit plan was 
opgenomen, was het vervangen van de vrije sluitingstijden in de horeca in het weekend door nieuwe 
sluitingtijden. Deze nieuwe sluitingstijden zijn op 1 mei 2012 van kracht geworden. Deze houden in 
dat voor de cafés (de "natte horeca") vanaf 02.00 uur een toegangsstop van toepassing is. Vanaf dit 
tijdstip mogen geen nieuwe bezoekers meer toegelaten worden. Om 04.00 uur moeten de cafés leeg 
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en voor het publiek gesloten zijn. De broodjeszaken (de "droge horeca") moeten om 03.30 uur leeg en 
voor het publiek gesloten zijn. 

De afspraak was dat er in september 2012 een korte evaluatie plaats zou vinden en dat er in 
december 2012 een uitgebreide evaluatie van de effecten van deze nieuwe sluitingstijden op de 
openbare orde en veiligheid en de horecaondernemingen gedaan zou worden. Over het effect van de 
nieuwe sluitingstijden is in een tweetal vergaderingen van de Stuurgroep Horeca gesproken. 

Constateringen 
De volgende constateringen zijn door de gemeente in overleg met Koninklijk Horeca Nederland, de 
politie en het Openbaar Ministerie geïnventariseerd. 

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) 
Koninklijk Horeca Nederland (KHN) geeft aan dat de omzet van veel horecaondernemingen, ook de 
grotere zaken, teruggelopen is. Een aantal, voorai kleinere, horecaondernemingen draait niet goed. 
De indruk is niet volgens KHN dat dit komt door de toegangsstop van 02.00 uur. KHN is van mening 
dat de periode dat de nieuwe sluitingtijden van kracht zijn, te kort is om nu al definitieve conclusies te 
trekken wat de invloed daarvan is geweest op de omzet, Vooral omdat naast de nieuwe sluitingtijden 
ook eerder genoemde factoren van toepassing zijn zoals de bezuinigingen op defensie, het 
rookverbod en de economische crisis die velen raakt. Tevens heeft het grote aantal evenementen dat 
georganiseerd wordt een negatief effect gehad op met name de omzet van cafés. Daarnaast speelt de 
nieuwe media, die veelvuldig gebruikt wordt om elders dan in het uitgaansgebied af te spreken, een 
niet onbelangrijke rol in het cafébezoek. Opvallend is dat een aantal horecaondernemers in o.a. 
Juiianadorp en andere delen van de gemeente buiten het uitgaansgebied aangeven geen last te 
hebben van de nieuwe sluitingstijden. 

Politie 
Het aantal ernstige geweldsdelicten is sterk afgenomen, waardoor de politie meer tijd heeft voor 
andere zaken. Op donderdagavond is het erg rustig in het uitgaansgebied en de vrijdagavond is wat 
stiller geworden. De indruk is dat het publiek langzamerhand eerder op de avond uitgaat. Tussen 
02.00 uur en 04.00 uur is het behoorlijk rustig op straal. De politie constateert dat het publiek dat om 
04.00 uur de cafés verlaat, niet blijft hangen en dat het om 04.30 uur vaak al rustig is op straat. Het is 
dan goed beheersbaar. Er is een goede samenwerking met de particuliere beveiligers. De mensen die 
op straat komen zijn over het algemeen minder dronken dan voorheen en beter aanspreekbaar, ook 
op hun gedrag. Het aantal aangiftes is met meer dan de helft teruggelopen. Hierdoor Is de politie ook 
inzetbaar voor andere taken dan alleen het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het 
uitgaansgebied. Er zijn een aantal cafés die goed draaien. Zij hebben hun eigen vaste publiek 
(gevonden) en lijken niet of nauwelijks last te hebben van de nieuwe sluitingstijden. De 
shoarmaondernemers hebben herhaaldelijk aangegeven dat zij door de nieuwe sluitingtijden omzet 
missen, omdat zij nu een half uur eerder dan de cafés moeten sluiten. 

Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie geeft voor wat betreft de evaluatie aan tevreden te zijn met de 
ontwikkelingen rond de geweldmisdrijven omdat dit aantal daalt. 

Den Helder, 6 november 2012. 
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