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Geachte heer Sierag, 
 
Op 30 oktober 2019 heb ik uw aanvraag ontvangen voor een drank- en horecavergunning en 
exploitatievergunning ten behoeve van het exploiteren van een paracommerciële openbare inrichting aan de 
Dorpsstraat 51 te Oterleek. 
 
Toetsing 
Ik heb uw aanvraag getoetst aan de Drank- en Horecawet en de Algemene plaatselijke verordening van de 
gemeente Alkmaar.  
Na afweging van de betrokken belangen doe ik u hierbij, de door u gevraagde drank- en horecavergunning,  
exploitatievergunning toekomen. Aan deze vergunningen worden voorschriften en beperkingen verbonden. 
 
Melding Activiteitenbesluit 
Een horecabedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en is een type B-bedrijf.  
Type B-bedrijven zijn meldingsplichtig. Bij het oprichten/uitbreiden of veranderen van een horecabedrijf moet 
de melding conform het Activiteitenbesluit worden gedaan.  
De melding kan via de website www.aimonline.nl  worden gedaan. Meer informatie over het 
Activiteitenbesluit vindt u via www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/branches-0/horeca/ 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de Regionale Uitvoeringsdienst NHN via telefoonnummer  
088-1021300. 
 
Aanwezigheid vergunning 
Ik wijs u erop dat u op grond van artikel 29, lid 3 van de Drank- en Horecawet en op grond van de 
vergunningsvoorschriften, verplicht bent deze vergunningen en het daarbij behorende aanhangsel waarop 
de leidinggevenden staan vermeld, of een afschrift daarvan, in uw inrichting aanwezig te hebben. 
 
Melding nieuwe leidinggevende 
Wanneer een nieuwe leidinggevende in uw bedrijf gaat werken moet u deze persoon vooraf bij mij melden. 
U kunt daarvoor bij mij of via de website een meldingsformulier opvragen.  
Zodra ik uw melding heb ontvangen, zal ik deze ontvangst per omgaande aan u bevestigen. Zodra u deze 
ontvangstbevestiging hebt ontvangen, kan de aangemelde leidinggevende als zodanig in uw bedrijf 
functioneren. Het is daarvoor dan wel noodzakelijk dat (een afschrift van) de genoemde 
ontvangstbevestiging en een afschrift van genoemde melding in uw inrichting aanwezig zijn. 
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Vervolgens zal ik de nieuw aangemelde leidinggevende beoordelen op het voldoen aan de eisen zoals 
opgesomd in artikel 8 van de Drank- en Horecawet. Ik stel u uiteraard zo spoedig mogelijk op de hoogte van 
mijn bevindingen. Voldoet de nieuwe leidinggevende aan de wettelijke vereisten, dan zend ik u per 
omgaande een gewijzigd aanhangsel toe dat behoort bij uw vergunning. U kunt dit aanhangsel opbergen bij 
de drank- en horecavergunning. Het oude aanhangsel kunt u vervolgens verwijderen. 
 
Barvrijwilliger 
In een paracommerciële openbare inrichting mogen de bardiensten worden gedraaid door gekwalificeerde 
barvrijwilligers die een voorlichtingsinstructie hebben gekregen. 
 
Door NOC*NSF is in samenwerking met een werkgroep van sportbonden een voorlichtingsinstructie 
verantwoord alcohol schenken ontwikkeld. Doel van de instructie is om barvrijwilligers kennis bij te brengen 
over het verantwoord schenken van alcohol en deze te toetsen middels een test.  
  
Voor personen die bardiensten willen gaan draaien is de instructie op de website ( http://www.nocnsf.nl/iva ) 
een prima manier om een gekwalificeerde barvrijwilliger te worden. Voor barvrijwilligers die al een Instructie 
Verantwoord Alcohol Schenken (IVA) hebben gedaan is dit instrument handig om hun geheugen op te 
frissen of iets op te zoeken. 
 
De vergunninghouder dient een registratie bij te houden van de barvrijwilligers die een voorlichtingsinstructie 
hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan moet in de inrichting aanwezig zijn. 
 
Voorschriften en beperkingen 
Nadrukkelijk wijs ik u erop dat ik nadere voorschriften en beperkingen heb verbonden aan deze vergunning. 
Het overtreden van één of meerdere aan de vergunning verbonden voorschriften/beperkingen kan leiden tot 
het intrekken van de vergunning of het opleggen van een bestuurlijke boete. 
 
Wijzigingen 
Wanneer één of meerdere van de gegevens zoals vermeld op genoemde vergunning of het daarbij 
behorende aanhangsel wijzigen, of wanneer er zich andere wijzigingen voordoen in uw bedrijfsvoering, 
verzoek ik u  mij hiervan terstond in kennis te stellen. 
 
Aansprakelijkheid 
Ik wijs u er op dat het bezit van deze drank- en horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning u niet 
ontslaat van uw civielrechtelijke aansprakelijkheid jegens de gemeente en jegens derden.  
 
Toepasselijkheid overige wetgeving 
Voorts wijs ik u erop dat het bezit van een drank- en horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning niet 
impliceert dat u ook daadwerkelijk met uw horeca-activiteiten kunt starten. Naast het bezit van een drank- en 
horecavergunning, exploitatie- en terrasvergunning moet de vestiging van de horecalokaliteit op grond van 
de desbetreffende bestemmingsplanvoorschriften toegestaan zijn en moet de lokaliteit onder meer voldoen 
aan milieu- en brandveiligheidsvoorschriften. 
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Nadere informatie 
Indien u over de inhoud van deze brief nog vragen hebt of aanvullende informatie wenst, kunt u contact 
opnemen met mevrouw Z. Magendans van de unit Leefgebied via bovenstaand telefoonnummer. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
de burgemeester van Alkmaar, 
namens deze, 
unitmanager Leefgebied, 
 
 
 
drs. L.F.M. Kempers 

 
 
 
 
 
 


