
 
 

Schriftelijke vragen:  Sluitingstijden horeca tijdens de kermis. 
 
Akersloot, 2 augustus 2022 
 
Geachte college, 
 
Naar aanleiding van de ontstane onrust m.b.t de sluitingstijd van de feesttent, nabij 
EetBarLekker aan de Dusseldorperweg tijdens Kermis Limmen hebben wij de afgelopen 
dagen veelvuldig contact gehad met de betreffende horeca-uitbater en hebben dit ook 
breder uitgezet in onze gemeente. Daarnaast zijn wij in overleg geweest met de betreffende 
afdeling. De berichten in de media en geluiden van de afdeling zijn niet geheel in lijn. Wij 
begrijpen ook dat er op korte overleg plaatsvindt met de ondernemer uit Limmen en zijn 
benieuwd naar de uitkomst van dit overleg. Toch hebben wij als fracties de volgende vragen 
aan het college.   

In de APV van Castricum: Artikel 2:29 Sluitingstijd worden in lid 5, de lokale kermissen 
benoemd als maatschappelijke feesten. In diezelfde APV is ook opgenomen voor openbare 
inrichtingen onder lid 4, dat ondersteunde horeca geopend kan zijn, gelijktijdig met de 
opening van de hoofdactiviteit van het bedrijf waarbinnen de horeca is gevestigd. 

M.b.t. bovenstaande hebben wij de volgende vragen. 

1. Bent u het met ons eens dat de lokale kermissen een belangrijk onderdeel zijn van de 
dorpscultuur en identiteit van onze dorpen? 

2. Bent u het met ons eens dat de tent nabij een horecagelegenheid, tijdens de lokale 
kermis onderdeel is van de hoofdactiviteit van desbetreffende horecagelegenheid.  
Zo nee, waarom niet?(Graag breder motiveren dan alleen de benodigde 
evenementenvergunning) 

3. Wanneer en door wie is er besloten, dat er nu, na jaren van klaarblijkelijk 
gedoogbeleid, het evenementenbeleid van 2004-2008 wordt gehandhaafd?  

4. Hoe en wanneer is dit medegedeeld aan de betreffende horecaondernemer(s)?          
(in dit laatste geval willen wij ook graag weten, hoe de sluitingstijd is voor andere 
horecaondernemers, tijdens hun lokale kermis, en hoe deze tot stand zijn gekomen) 

Het huidige evenementenbeleid 2004/2008 kent een aantal categorieën, A, B of onvoorzien 
B. In het evenementenbeleid zijn uitzonderingen mogelijk bij Categorie B, m.b.t. tot de 
sluitingstijd, als die een cultureel of traditioneel karakter hebben.  

In het stuk lezen we o.a. de volgende passage: 

“De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of 
gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, andere 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR623232/1
https://www.castricum.nl/fileadmin/BUCH/visie-en-beleid/Castricum/recht-veiligheid-handhaving/Evenementenbeleid_2008.pdf


eindtijden hanteren. In geval van bijzondere omstandigheden moet gedacht worden aan 
bijvoorbeeld: collectieve festiviteiten, traditionele, culturele evenementen. 
Voor een beperkt aantal evenementen (traditionele, culturele evenementen)op de kalender 
kan een uitzondering worden gemaakt tot uiterlijk 1.00 uur op zondag tot en met donderdag 
en uiterlijk 2.00 in het weekend en op dagen waarop een nationale feestdag volgt. 
Ook hier geldt dat de eindtijd van de geluidsproductie wordt gesteld op een uur voor de 
eindtijd van het uitgezonderde evenement zelf.” 

1. Bent u het met ons eens dat er tijdens de lokale kermis sprake is van collectieve 
festiviteiten en dit een traditioneel en cultureel evenement is? Zo nee, waarom niet? 

2. In hoofdstuk 3.2 zonering is er ruimte in de kernen, Limmen, Akersloot, Bakkum en 
de Woude ruimte voor 10 categorie B evenementen, kunt u per kern aangeven 
hoeveel en welke dit zijn voor 2022? 

3. Heeft de burgemeester/ het college overwogen om voor de lokale kermissen alsnog 
de onder categorie B genoemde uitzondering te treffen voor de horeca, m.b.t. de 
sluitingstijd en geluidsproductie? Zo nee, waarom niet?  

4. Hoe vaak en bij welke evenementen wordt/is dit jaar gebruikgemaakt van de onder 
categorie B genoemde uitzondering? 

5. Is er de afgelopen jaren aanleiding geweest om nu direct in te grijpen, na 16 jaar 
gedoogbeleid? Zo ja, wat was deze aanleiding? 

6. Wordt het evenementenbeleid of een opvolger daarvan opnieuw ter behandeling en 
vaststelling aangeboden aan de raad? 

Los van bovenstaande, begrijpen wij ook dat er voor de attracties nieuwe sluitingstijden 
gelden. Kunt u in een overzicht weergeven per kern, wat de sluitingstijd was in 2018 en 
welke er nu gelden, graag per dag specificeren. Inclusief tijden waarin er nog geluid mag 
worden geproduceerd! 

Gezien de mogelijke impact die de antwoorden hebben voor de kermis van Akersloot, welke 
a.s. weekend al plaatsvindt, willen wij u verzoeken deze z.s.m. te beantwoorden 

Alvast bedankt voor uw antwoorden! 
 
 
Groet, 
 
Rob Dekker, VVD 
Willem Laan, Lokaal Vitaal 
José van den Berg, Forza!  


