
Een horecabedrijf starten
Wij helpen u op weg

U bent van plan een horecabedrijf te beginnen 

of u neemt een horecabedrijf over. Daar komt 

veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken goed 

aanpakken. De gemeente kan u bij een aantal 

stappen ondersteunen.



Het zoeken naar een geschikte locatie
Het start met het idee, ik wil een horeca-

bedrijf beginnen. U gaat dus op zoek naar 

een pand. Dat kan een nog te bouwen 

pand zijn, een bestaand horecabedrijf of 

een pand dat nog niet gebruikt wordt  

voor horeca.

Het pand moet de bestemming horeca 

hebben. Dit is vastgelegd in het bestem-

mingsplan. Bestemmingsplannen staan op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Verder moet het 

pand voldoen aan een aantal inrichtings- 

eisen. De inrichtingseisen zijn te vinden op 

www.ondernemersplein.nl/regel/bouw- 

eisen-horeca-inrichtingen.

Wanneer u een pand heeft gevonden, is het 

belangrijk om bovenstaande zaken te con-

troleren voordat u tot huur of aanschaf over-

gaat. De gemeente kan u hierbij helpen.

staan of uit de ouderlijke macht zijn ontzet. 

Ook zullen wij uw integriteit toetsen. Dit 

doen wij met het Bibob vragenformulier,  

zie de uitleg hiervan verder in deze infor-

matiefolder. Er wordt onder meer gekeken 

naar de financiering van uw bedrijf.

Aanschaf of huur van het pand
Met alle hierboven genoemde informatie 

kunt u besluiten het pand, waar u uw oog 

op hebt laten vallen, te huren of te kopen. 

Let op! U weet nog niet of u alle benodigde 

vergunningen krijgt. Het is daarom verstan-

dig om ontbindende voorwaarden in uw 

contract op te laten nemen.

Het aanvragen van de  
benodigde vergunningen
Om van start te kunnen gaan met uw 

horecabedrijf, moet u in het bezit zijn van 

de nodige vergunningen. Maak, voordat 

u uw vergunning(en) aanvraagt, eerst een 

afspraak met een van de medewerkers 

van de afdeling Ruimte, vergunningen 

en bijzondere wetten. Tijdens het gesprek 

bespreken wij uw plannen en helpen u op 

weg bij de aanvraag van de juiste vergun-

ningen. U kunt een afspraak maken via 

onze website: www.schagen.nl/afspraak.

Soorten vergunningen
Voor het schenken van alcohol hebt u  

een drank- en horecavergunning nodig.  

Dit staat in artikel 3 van de Drank- en  

Horecawet.

Gewone horecabedrijven, kantines en 

bedrijfsrestaurants en slijterijen moeten  

een drank- en horecavergunning aan- 

vragen om alcohol te mogen schenken. 

Ook slijterijen hebben een drank- en  

horecavergunning nodig.

Snackbars en cafetaria’s mogen zonder 

drank- en horecavergunning wel zwak-  

Aan welke eisen moet u als  
ondernemer voldoen?
U heeft duidelijkheid over het pand,  

maar de overheid kijkt ook naar u. Bent u 

van goed levensgedrag? De gemeente  

controleert of u antecedenten heeft. U 

mag niet voorkomen in het strafregister.  

Dit doen wij door navraag bij de politie en 

justitie. Verder mag u niet onder curatele 



alcoholhoudende drank verkopen, maar 

de drank mag er, volgens landelijke wet-

geving, niet opgedronken worden. U heeft 

dan een Exploitatievergunning nodig. 

Beide vergunningen zijn persoons- en  

pand gebonden. U moet er rekening mee 

houden dat de beslistermijn 8 weken is.

De wet Bibob
Wanneer u een horecabedrijf start, 

overneemt of wanneer er veranderingen 

plaatsvinden in uw bedrijfsvoering bent 

 u verplicht (opnieuw) een formulier  

Wet Bibob in te vullen.

Bibob staat voor Bevordering van Integri-

teits Beoordelingen door het Openbaar 

Bestuur. Deze wet geeft de gemeente de 

mogelijkheid om onderzoek te doen naar 

de integriteit van uw onderneming. Met dit 

onderzoek wordt de betrouwbaarheid van 

uw onderneming gecontroleerd en van de 

personen die bij uw onderneming betrokken 

zijn. Zo kan de gemeente erachter komen 

of de kans groot is dat er sprake is van 

bijvoorbeeld het witwassen van geld. Als 

de gemeente na het eigen onderzoek nog 

twijfels heeft, kan zij het Landelijk Bureau 

Bibob vragen om een nader onderzoek.

Openingstijden 
Een horecabedrijf in de gemeente 

Schagen mag geopend zijn van zondag 

t/m donderdag van 06:00 tot 02:00 uur, op 

de vrijdag en zaterdag is dit van 06:00 tot 

04:00 uur. Heeft u een strandpaviljoen?  

Dan mag u elke dag van de week ge-

opend zijn van 06:00 tot 02:00 uur. Voor 

terrassen geldt dat deze op vrijdag- en 

Voor reguliere horeca en slijterijen:
• Iedere leidinggevende is minimaal  

 21 jaar oud;

• Iedere leidinggevende beschikt   

 over de Verklaring Sociale Hygiëne;

• De leidinggevende staat niet onder  

 curatele en is van goed levens- 

 gedrag. Wij doen navraag bij politie  

 en justitie;

• Minimaal 1 leidinggevende (die   

 genoemd is op de vergunning) is   

 aanwezig tijdens de openingstijden;

• De inrichting moet voldoen aan de  

 eisen die staan in het besluit eisen  

 inrichtingen Drank- en Horecawet:  

 www.ondernemersplein.nl/regel/ 

 bouweisen-horeca-inrichtingen

U kunt de drank- en horeca- 
vergunning krijgen als u voldoet 
aan de volgende voorwaarden: 



zaterdagavond tot 02:00 uur open mogen 

zijn. Voor overige dagen is dit 00:00 uur. 

Voor terrassen in een binnentuin e.d. geldt 

dat deze op alle dagen om 00:00 uur 

gesloten moeten zijn.

Terrasvergunning
Voor terrasmeubilair dat ‘vast’ staat hebt 

 u een omgevingsvergunning nodig.  

Ook moet het terras passen in het be-

stemmingsplan. Dit kunt u navragen bij 

het loket bouwen & wonen.

Speelautomatenvergunning  
(Wet op de Kansspelen)
Plaatst u een kansspelautomaat in uw 

horecabedrijf, dan hebt u een aanwezig-

heidsvergunning nodig op grond van de 

Wet op de Kansspelen. 

op de pagina www.kansspelautoriteit.nl. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken via 

www.schagen.nl/afspraak. De aanwezig-

heidsvergunning kunt u gelijk aanvragen 

met uw drank- en horecavergunning.

Geluid/muziek
Ook horecabedrijven moeten zich houden 

aan geluidsnormen. Uw bezoekers maken 

geluid, zeker als het druk is. Daarnaast 

heeft u misschien muziek aanstaan. Het is 

uiteraard niet de bedoeling dat uw buren 

daar last van hebben. In het Activiteiten-

besluit staan de geluidsnormen. Er wordt 

uitgegaan van het geluid tegen de gevel 

van uw dichtstbijzijnde buren. Verder 

geldt: de normen verschillen per dagdeel. 

Overdag mag uw bedrijf meer geluid ma-

ken dan ’s avonds en ’s nachts wordt de 

norm weer strenger. Ook horecabedrijven 

moeten zich houden aan geluidsnormen.

Meer informatie en het aanvraag- 

formulier voor het aanwezig hebben  

van kansspel-automaten kunt u vinden  

De wet op Kansspelen 
onderscheidt twee soorten 
horecabedrijven:

•  Hoogdrempelige inrichtingen

•  Laagdrempelige inrichtingen

Alleen in hoogdrempelige inrichtingen  

mogen kansspelautomaten aanwezig  

zijn. In Schagen is hierop een maxi-

mum gesteld van twee. Voorwaarde 

voor de aanwezigheidsvergunning is 

dat u een geldige Drank- en Horeca- 

vergunning heeft.

Laagdrempelige inrichtingen mogen 

alleen behendigheidsautomaten 

plaatsen. Hiervoor is met ingang van 

2010 geen aanwezigheidsvergunning 

meer vereist.



Soms dient u activiteiten te melden en/of 

een akoestisch onderzoek te laten doen. 

Dat laatste is sowieso raadzaam als u wilt 

weten hoe hard u de muziek binnen kunt 

zetten. Ook als deze laatste eisen niet 

gelden, raden wij u aan om met de buren 

in overleg te gaan, zodat u samen kunt 

nagaan hoe overlast en klachten zijn te 

voorkomen.

Meer informatie kunt u vinden op 

www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/ 

inhoudelijk-dossier/regelgeving/activitei-

tenbesluit/specifieke/horecabedrijven.

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord- 

Holland Noord (RUD NHN) verricht regel-

matig geluidmetingen om te controleren 

of de geluidsbelasting binnen de grenzen 

blijft.

U mag maximaal 12 dagen per jaar  

meer geluid voortbrengen, bijvoorbeeld 

bij een optreden van een band. U dient 

dit wel te melden. De melding dient ten-

minste 10 dagen van tevoren te worden 

gedaan. De Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord voert deze zoge-

naamde festiviteitenregeling voor ons uit. 

Het formulier en meer informatie vindt u 

op www.rudnh.nl onder ondernemers -> 

regeling -> festiviteitenregeling.

Brandveiligheid 
Als u een pand in gebruik neemt, moet 

u enkele maatregelen nemen om het 

brandveilig te gebruiken.

De regels zijn vastgelegd in het  

Bouwbesluit 2012.

Aanvraag
Om te checken of u een melding 

moet doen of een vergunning moet 

indienen, kunt u de checklist invullen op 

www.omgevingsloket.nl. Hier kunt u ook 

de melding doen of een vergunning aan-

vragen. U moet de melding ten minste vier 

weken voor gebruik van het bouwwerk in-

dienen. Verdere informatie hierover kunt u 

vinden op www.schagen.nl bij het product 

Gebruiksmelding brandveilig gebruik van 

bouwwerken. Houdt u er rekening mee 

dat de behandeltijd voor een omgevings-

vergunning brandveilig gebruik 26 weken 

in beslag kan nemen.

Bedrijfsafval inzameling
Hebt u bedrijfsafval? U moet dan zelf 

regelen dat dit op een goede manier 

wordt ingezameld. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor de inzameling van 

bedrijfsafval.

Melding of vergunning

Een gebruiksmelding is nodig als:
• Er meer dan 50 personen in het  

 pand tegelijk aanwezig kunnen zijn  

 (en waar niet wordt geslapen).

Een vergunning voor het brandveilig 
gebruik is nodig als:
• meer dan 10 personen blijven  

 (in het kader van zorg) of als er   

 meer mensen overnachten dan in  

 de bouw verordening is bepaald.



Contactgegevens

Bezoekadres:
Laan 19

1741 EA Schagen

Postadres:
Postbus 8

1740 AA Schagen

Omgevingsvergunning
Voor het aanbrengen van wijzigingen in  

of aan het pand hebt u mogelijk een 

omgevingsvergunning nodig. Ook hebt 

u een omgevingsvergunning nodig voor 

terrasmeubilair dat ‘vast’ staat. Op  

www.omgevingsloket.nl kunt u een om-

gevingscheck doen. U weet dan of u voor 

uw plan een omgevingsvergunning nodig 

hebt. Heeft u na het raadplegen van de 

omgevingscheck nog vragen of is het een 

en ander niet duidelijk, dan kunt natuurlijk 

ook onze website, www.schagen.nl, bezoe-

ken en kijken naar het product omgevings-

vergunning. Komt u er echt niet uit, dan 

kunt u altijd nog contact opnemen met 

één van de medewerkers van de afdeling 

Ruimte, cluster bouwen. 

 

Hiervoor kunt u een afspraak maken  

via www.schagen.nl/afspraak.

Reclame
Een reclame-uiting is niet vergunning 

plichtig. Voor het voorwerp waarop de 

reclame-uiting is aangebracht kan mogelijk 

een omgevingsvergunning nodig zijn. U 

moet dan denken aan een reclamezuil, 

reclameframe of lichtbak e.d.

U kunt via www.omgevingsloket.nl een 

omgevingscheck doen voor het bouwwerk 

(het voorwerp waarop de reclame-uiting  

is aangebracht) om te bepalen of u wel  

of geen omgevingsvergunning nodig  

hebt. Voor meer informatie zie het product  

omgevingsvergunning op www.schagen.nl.  

U kunt ook contact opnemen met één van 

de medewerkers van de afdeling Ruimte, 

cluster bouwen. 

 

Hiervoor kunt u een afspraak maken  

via www.schagen.nl/afspraak.

Tel.: (0224) 210 400

Fax: (0224) 210 455

E-mail: vergunningen@schagen.nl

Internet: www.schagen.nl/horeca


