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Exploitatievergunning,  

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene plaatselijke verordening 

 

Gemeente: Alkmaar Datum: 12 februari 2020 

 Kenmerk: exp.19.200619321 

 Verzonden:  

 

De burgemeester van Alkmaar; 

 

gezien de aanvraag van de heer Sierag, ontvangen op 30 oktober 2019, kenmerk exp.19.200619321, ter 

verkrijging van een vergunning voor de exploitatie van een openbare inrichting door een paracommerciële 

rechtspersoon op perceel Dorpsstraat 51 te Oterleek. 

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:24, 2:29 en 2:31 van de Algemene plaatselijke verordening; 

 

overwegende dat; 

• de bestemming van het perceel Dorpsstraat 51 te Oterleek is Maatschappelijk, waarbij a. bibliotheken, 

(gezondheids) zorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs en openbare dienstverlening en 

verenigingsleven zijn toegestaan; 

• dat ondersteunende horeca als onderdeel van het verenigingsleven te beschouwen is en hiermee op 

grond van het bestemmingsplan is toegestaan; 

• overwegende dat de weigeringsgronden van artikel 1:8, 2:24 lid 2 en 3 van de Algemene plaatselijke 

verordening niet van toepassing zijn. 

 

BESLUIT 

 

a. exploitatievergunning te verlenen voor een paracommerciële openbare inrichting te Oterleek; 

 

aan: 

 

rechtspersoon / rechtspersonen 

 

1. naam : Vereniging Oterleker Gemeenschap 

vestigingsplaats : Oterleek 

 

 

voor de inrichting, gevestigd: 

 

bedrijfsnaam : De Woeste Hoeve. 

straatnaam : Dorpsstraat 51 

postcode en plaatsnaam : 1842 GT Oterleek 

telefoonnummer : 072-5725236 

 

 

Deze vergunning geldt voor de volgende lokaliteiten: 

Plaats in de inrichting, eventuele benaming en oppervlakte in m²: 

 

a. Zaal begane grond 78 m² 

 

Verzonden: 12-2-2020
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Aan deze vergunning zijn de volgende openingstijden verbonden: 

maandag : van 08:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op dinsdag tot 01:00 uur; 

dinsdag  : van 08:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op woensdag tot 01:00 uur; 

woensdag : van 08:30uur tot 24:00 uur en aansluitend op donderdag tot 01:00 uur; 

donderdag : van 08:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op vrijdag tot 01:00 uur; 

vrijdag  : van 08:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op zaterdag tot 01:00 uur; 

zaterdag : van 08:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op zondag tot 01:00 uur; 

zondag  : van 09:30 uur tot 24:00 uur en aansluitend op maandag tot 01:00 uur. 

 

Het is verboden buiten de bovenstaande openingstijden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te 

hebben of bezoekers in de openbare inrichting te laten verblijven. 

 

 

Met het oog op de handhaving van de openbare orde en veiligheid en ter bescherming van het woon- en 

leefklimaat in de omgeving van de openbare inrichting, zijn aan deze vergunning de navolgende 

voorschriften en beperkingen verbonden:  

 

Algemeen: 

1. de aanwijzingen door of namens de burgemeester ten aanzien van het gebruik van de vergunning 

gegeven, dienen direct te worden opgevolgd; 

2. met het verlenen van deze exploitatievergunning vervallen alle eerdere voor dit perceel verleende 

exploitatie- en terrasvergunningen; 

3. deze vergunning vervalt indien hiervan geen gebruik is gemaakt binnen zes maanden na de dag waarop 

zij is verleend; 

4. de vergunning dient in de openbare inrichting aanwezig te zijn en dient op eerste verzoek van de 

daartoe aangewezen toezichthouder te worden getoond; 

5. deze vergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar; 

6. deze vergunning vervalt indien er een wijziging plaatsvindt in de exploitatie van de openbare inrichting;  

7. deze vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de aan de vergunning verbonden 

voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen; 

8. de vergunning vervalt wanneer de exploitatie is overgegaan op een andere ondernemer;  

9. in geval van beëindiging of overdracht van het bedrijf dient de vergunninghouder hiervan direct 

schriftelijk mededeling te doen aan de burgemeester; 

10. u bent verplicht alle schade, daaronder begrepen vermogensschade, die u of voor u werkbare personen 

bij of als gevolg van het gebruik van de vergunning toebrengt(en) aan de gemeente of aan derden, te 

vergoeden en voorts de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen teneinde te voorkomen dat de 

gemeente, dan wel derden schade lijden; 

11. u dient de gemeente te vrijwaren voor alle aanspraken op schadevergoeding, veroorzaakt bij of als 

gevolg van het gebruik van de vergunning, welke derden eventueel jegens de gemeente zullen doen 

gelden; 

12. overtreding van deze vergunningvoorschriften kan leiden tot intrekking van de vergunning en/of sluiting 

van de openbare inrichting; 

13. de uitvoeringsregels horecabeleid zoals door de burgemeester vastgesteld dienen als 

vergunningvoorschriften te worden opgevat. 

 

Exploitatie: 
14. u dient er zorg voor te dragen dat de openbare inrichting op het geldende sluitingstijdstip voor het 

publiek gesloten is; 
15. u dient te voorkomen dat bovenbedoelde exploitatie er toe leidt dat de woon- of leefsituatie in de 

omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt 
beïnvloed; 

16. u dient de toegangsdeuren en ramen van uw openbare inrichting gesloten te houden om overlast en/of 
hinder te voorkomen; 
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17. de vergunninghouder en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de 
openbare inrichting en de directe omgeving daarvan; 

18. gedurende de openingstijden dient er minimaal één leidinggevende of barvrijwilliger met IVA in de 
openbare inrichting aanwezig te zijn. Hij/zij dient toezicht te houden, leiding te geven aan het personeel 
en is verantwoordelijk voor het voorkomen van strafbare feiten in de openbare inrichting en het 
voorkomen van verstoring van de openbare orde en overlast in de directe omgeving van de openbare 
inrichting;  

19. minimaal 10 werkdagen voordat er een incidentele festiviteit in de inrichting plaatsvindt, waarbij de 
geluidsnormen als bedoeld in het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn, dient dit schriftelijk gemeld 
te worden bij de gemeente. Er zijn maximaal 8 incidentele festiviteiten per kalenderjaar toegestaan; 

20. op uw bedrijf zijn de voorschriften van het Activiteitenbesluit van toepassing, tenzij voor het bedrijf een 
vergunning op grond van de Wet milieubeheer is vereist; 

21. de vergunninghouder dient voor het verstrekken van alcoholhoudende drank te beschikken over een 
vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet; 

22. het handelen in strijd met de bepalingen van de Opiumwet kan leiden tot intrekking van deze 
vergunning. 

 

 

de burgemeester van Alkmaar, 
namens deze, 
unitmanager Leefgebied, 
 
 
 
drs. L.F.M. Kempers 

 
 

 

 

 

 

 

N.B. 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na de verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij 

de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.  

 

 


