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Onderwerp : schriftelijke vragen VVD Forza! Lokaal Vitaal sluitingstijden horeca kermis 
 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Onderstaand de antwoorden op uw vragen, door het college ontvangen op woensdag 3 augustus 
2022. 

 
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. 
 

1. Bent u het met ons eens dat de lokale kermissen een belangrijk onderdeel zijn van de 
dorpscultuur en identiteit van onze dorpen?  
ANTWOORD: ja 
Niet alleen de kermissen, ook alle initiatieven vanuit de bevolking om inwoners te verbinden 
met elkaar. Denk aan Koningsdag, de Timmerdorpen en de intocht Sinterklaas. Ook voor 
bezoekers van onze gemeente zijn evenementen van economische betekenis en zorgen 
voor een positief imago van onze gemeente. 
 

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)  
ANTWOORD: nee 
In de APV, artikel 2:29 Sluitingstijd lid 5 gaat over de sluitingstijd van horeca, niet over de 
eindtijd van een evenement. 
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Het vierde lid is ook niet van toepassing. Er is sprake van ondersteunende horeca (zie 
definitie van artikel 2:27 APV) als de horeca-activiteit (het verstrekken van drinken en/of 
eten) ondergeschikt is aan een andere hoofdactiviteit. Ondersteunende horeca kan deel 
uitmaken van detailhandel, dansscholen, sporthallen en multiculturele centra.  
Bij ondersteunende horeca moet men denken aan een koffiehoek in bijvoorbeeld een 
museum; mensen komen in hoofdzaak voor het museum, maar kunnen er ook een drankje 
en een gebakje krijgen als onderdeel van hun museum-uitje. 
Lid 4 en 5 zijn er niet voor bedoeld om een feesttent bij een evenement tot 03.00 uur open 
te laten zijn. 
 

3. Wanneer en door wie is er besloten, dat er nu, na jaren van klaarblijkelijk gedoogbeleid, het 
evenementenbeleid van 2004-2008 wordt gehandhaafd? 
ANTWOORD: de burgemeester 
Het evenementenbeleid van Castricum bevat eindtijden voor evenementen van 24.00 uur. 
Er is geconstateerd dat er niet altijd goed de hand is gehouden aan die eindtijden en dat de 
burgemeester ervoor heeft gekozen om de eindtijden van evenementen weer terug te 
brengen naar de tijden zoals die in het beleid genoemd staan. 
Het is de burgemeester die bevoegd en verantwoordelijk is voor evenementen. Doel van 
beleid en het naleven van beleid is dat iedereen hetzelfde behandeld wordt. Dat lijkt nu niet 
te gebeuren.  
 

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)  
ANTWOORD: 2022 
Vanaf dit jaar, na de coronaperiode zijn alle evenementen vergund met een eindtijd van 
maximaal 24.00 uur. Dit is met de organisatoren besproken tijdens het vooroverleg van de 
betreffende evenementen eerder dit jaar. 
Daarnaast heeft de burgemeester op 23 juni 2022 specifiek met de organisatoren van de 
kermisevenementen in de kernen van Castricum gesproken. De organisatoren hebben hun 
evenement daarop aan kunnen passen door onder andere vroeger met activiteiten te 
beginnen of het evenement voor te zetten in de horeca-inrichting tot 03.00 uur mits het 
geleidelijk sluitingsuur wordt gehanteerd. 

 
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 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.” 
 
 
 
 



 

 

PAGINA 3 VAN 4  
 

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?  
ANTWOORD: ja 
Het college van Castricum heeft op grond van artikel 4:2, lid 1 van de 
Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente Castricum (APV) 
de bevoegdheid een aantal dagen ten behoeve van de zogenaamde 
collectieve festiviteiten aan te wijzen. Horecabedrijven, zoals cafés, 
moeten zich houden aan bepaalde geluidsnormen. Op grond van artikel 
4:2 van de Algemene plaatselijke verordening 2019 van gemeente 
Castricum (Apv) kan het college jaarlijks een aantal dagen aanwijzen 
waarop collectieve festiviteiten zijn. Op deze dagen gelden de normale 
geluidsnormen niet, maar gelden iets lichtere geluidsnormen. Dit betekent 
dat op deze dagen een aantal geluidsvoorschriften, conform de in de APV 
opgenomen geluidstabel, kan verruimen voor horeca bedrijven. Wel blijft 
de verplichting voor exploitanten van deze horecabedrijven bestaan om 
alles te doen of na te laten wat redelijkerwijs mag worden verwacht om 
overmatige hinder te voorkomen.  
Dit aanwijzingsbesluit geldt niet voor evenementen die in de openlucht 
georganiseerd zijn en waarbij inzet is van versterkt geluid. Daarvoor 
vraagt de organisatie een evenementenvergunning aan.  
De uitzondering zijn de traditionele evenementen zijn het Familie Straten 
Toernooi in Limmen, het Akercity Rock ’n Roll in Akersloot en het Beach 
Volleybal Toernooi op het strand in Castricum. 

 
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?  
ANTWOORD: in 2022 na de coronaperiode tot nu toe aangevraagd 37 
meldingen klein evenement, 39 reguliere evenementen, 3 aandacht 
evenementen en 0 risico evenementen. 
Er wordt in artikel 2:24 van de APV 2019 onderscheid gemaakt tussen 
een regulier evenement, een aandacht evenement en een risicovol 
evenement. De APV geldt voor het evenementenbeleid. 
 

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?  
ANTWOORD: nee 
De burgemeester houdt zich aan de sluitingstijden in artikel 2:29 en de 
geluidsnormen in artikel 4:2 van de APV 2019 van gemeente Castricum 
wat betreft de horeca-inrichting. Eindtijden en geluidsnormen van 
evenementen vallen hier niet onder. Deze zijn vastgelegd en het beleid 
“de spelregels bij evenementen”. 
 

4. Hoe vaak en bij welke evenementen wordt/is dit jaar gebruikgemaakt van 
de onder categorie B genoemde uitzondering? 
ANTWOORD: twee keer 
Bij het evenement Familie Straten Toernooi in Limmen en bij het 
evenement Akercity Rock ’n Roll in Akersloot.  
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Het Beach Volleybal Toernooi is ter ziele. 
 

5. Is er de afgelopen jaren aanleiding geweest om nu direct in te grijpen, na 
16 jaar gedoogbeleid? Zo ja, wat was deze aanleiding? 
ANTWOORD: ja 
Er heerste bij organisatoren van evenementen onduidelijkheid over de 
eindtijden van evenementen. Er is ook niet bekend waarom de eindtijden 
afweken van het bestaande beleid. Doel van beleid en het naleven van 
beleid is dat iedereen hetzelfde behandeld wordt.  

 
6. Wordt het evenementenbeleid of een opvolger daarvan opnieuw ter 

behandeling en vaststelling aangeboden aan de raad? 
ANTWOORD: ja en nee 
Het is de burgemeester die bevoegd is tot het vaststellen van het 
evenementenbeleid en uiteraard zal dit in samenspraak met uw raad 
gaan en met inspraak van organisatoren en bewoners. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Castricum, 
  

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 
  
 


