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3 juni 1999
sluiting horecagelegenheid
"Lord Nelson"

verz:

Geachte heer Beukeveld,

Hierbij deel ik u mededat ik hebbeslotenuw horecabedrijf"Lord Nelson", gevestigdaande Schoolstraat
18te Coevordente sluiten voor de duur van drie maanden,ingaandede dagna dagtekeningvan dit besluit.
De bevoegdheidom tot dezesluiting over te gaanis mij gegevenin het eerstelid van artikel 13bvan de
Opiumwet.
Bij het nemenvan dit besluit heb ik het volgendeoverwogen.
Op basisvan eenonderzoekdat door de politie op 28 mei 1999is ingesteldin uw horecabedrijfis het
volgendekomen vast te staan:
1. Bij 7 van de op dat momentin uw horecabedrijfaanwezigepersonenis cocaïneaangetroffen;
2. Op 2 plaatsenin uw horecabedrijf,waarvanhet zeeraannemelijkis dat alleenpersoneeltoegangtot die
plaatsenheeft, is eenhoeveelheidcocaïneaangetroffen;
3. De bovenverdiepingvan uw horecabedrijfis ingericht als eengebruikersruimtegelet op de daar
aangetroffengebruikers-artikelenzoalsondermeercitroenzuur,lepels,spiegeltjes,mesjesen op diverse
plaatsenverbranderestenvan middelen,alsmedeversnijdingsmiddelenen verpakkingsmateriaalten
behoevevan drugs.
4. Ook bij eenaantalpersoneelsleden
is cocaïneaangetroffen.
Geziende hoeveelhedenen de plaatsenwaaropdezehoeveelheden
zijn aangetroffenben ik van mening dat
sprakeis van eenvoorraadbestemdvoor de handelen niet slechtsvoor eigengebruik.Daarnaastis sprake
van eeningerichtegebruikersruimtebovenuw horecabedrijf.Dezeruimte is uitsluitend via eentrap in uw
horecabedrijfte bereiken.Voor beideaspectenhoud ik u als exploitantvan het onderhavigehorecabedrijf
verantwoordelijk.
Zoals verwoord in het arrestvan de afdeling bestuursrechtspraak
van de Raadvan Statedd 30juli 1996,
R03.93.4675,heeft de handelin harddrugsontwrichtendeeffectenop het kunnengaanen staanvan
medeburgersen werkt het bedrijven van misdaadin de handen heefteenzodanignaarbuiten stralend
negatiefeffect dat de openbareordewordt aangetast.Op basishiervanben ik van meningdat sprakeis van
eenonaanvaardbare
en ernstigeaantastingvan de openbareordewelke vraagtom eenadequatemaatregel
van mijn kant.
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Daarnaasthoud ik rekeningmet het volgende:
Op 19januari 1999heeft de raad van dezegemeentede "Notitie coffeeshopbeleidgemeenteCoevorden
1998"vastgesteld.Doel van dezenotitie is de invoeringvan eenzogenaamdmaximumstelselop basis
waarvanI coffeeshopin de hele gemeenteCoevordengedoogdzal worden.De achterliggendebedoeling
hiervan is de verstrekkingen verkrijgbaarstellingvan (soft-)drugszodanigte kanaliserendat voorkomen
wordt dat met namejongeren en anderenop diverseplekken in aanrakingkunnenkomenmet (soft-)drugs.
Aan dit beleid is op uitgebreideschaalbekendheidgegevenvia pers- en krantenartikelen.
Op basisvan dit beleid is onlangsgericht opgetredenop het momentdat er bij de gemeentesignalen
binnenkwamendat zich eldersin Coevordeneentweedecoffeeshopzou ontstaan.Ook aandezeactie is vil
de publiciteit de nodige aandachtgeschonken.
Met dezeactievepubliciteit wordt beoogdhet voor eenieder duidelijk en helderte makendat de gemeente
Coevorden,bij constateringvan eenhandelenin strijd met de Opiumweten/of de gemeentelijkenotitie,
daadkrachtigop zal tredenen gebruik zal makenvan alle daartoeopenstaande
wettelijke mogelijkheden.
Een iederkan zodoende'de consequentiesvan eenhandelenin strijd met het gemeentelijkbeleid af wegen.

Ten aanzienvan de tijdsduur van de maatregelwijs ik erop de bedoelingte hebbende loop van potentiele
(drugs-)klanten naaruw horecabedrijfdefinitief te verstoren.Het enkelefeit dat dezegemeente(nog) niet
beschiktover beleidsregelswaarin is aangegeven
welke maatregelengetroffenwordenbij het aantreffenva
drugsin horeca-inrichtingenhebbenmij doenbesluitenuw horeca-inrichtingniet voor I jaar (zoalsin
gemeentendie wel over dergelijke beleidsregelsbeschikkende standaardtermijnis) maar slechtsvoor 3
maandente sluiten.
De gehelesituatie overziendemeenik dat sprakeis van eendusdanigdringendgeval,dat de sluiting op zo
kort mogelijke termijn geëffectueerddient te worden.

Het op 2 juni 1999te 16.15uur gehoudengesprek,waarbij u in het kadervan artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrechtuw zienswijzenaarvoren heeftgebracht.Een afschrift van het verslagvan dit gesprek
treft u bijgaandaan.
U bent van mening niet verantwoordelijkte zijn voor klantenmet cocaïne,die toevallig in uw bedrijf
aanwezigzijn. Daarbij gaatu wel heel gemakkelijkvoorbij aanfeit dat naastklantenook personeelsleden
cocaïnein het bezit hadden,er cocaïneaangetroffenis op plekkenwaar het aannemelijkis dat daaralleen
personeelsleden
komen en er voorts op de bovenverdiepingzakenen materialenzijn aangetroffendie erop
duidendat er sprakeis van eeningerichtegebruikersruimte.
Voorts spreektu er schandevan dat de publiciteit naar aanleidingvan het politie-optredennadelige
gevolgenheeft gehadvoor uw naastefamilie. Ik benvan meningdat u zich dat van te voren had behorente
beseffenen dat dit eenbijkomend gevolg is van uw eigenhandelen.
Ik ben van mening dat in uw zienswijzegeenfeiten of omstandigheden
naarvoren zijn gebrachtop grond
waarvanik mijn voorgenomenbesluit alsnogzou moetenherzien.
Aangeziener ook overigensgeenredenenzijn op grondwaarvantoepassingvan artikel13b van de
Opiumwet in casuzou leiden tot eenbijzonderehardheid,heb ik beslotenmijn voorgenomenstandpuntte
handhavenen uw horecabedrijf"Lord Nelson" te sluitenvoor de duur van 3 maanden,ingaandede dagna
dagtekeningvan dit besluit.

Gedurendedezetermijn van 3 maandenzal voortsnog wordenonderzochtof en zo ja welke gevolgende
bovengenoemdefeiten voor de aanu verleendevergunningin het kadervan de Drank en Horecawet dient
te hebben.
Voorts zal eennaderonderzoekingesteldwordendoor de afdelingBouwtoezichten de Brandweervan deze
gemeenteom vast te stellen of uw bedrijf aande bouwtechnischeen brandveiligheidseisen
voldoet. Indien
er grote gebrekengeconstateerdworden,zult u dezebinnen genoemdetermijn van 3 maandenmoeten
herstellen,omdat dit wellicht aanleidingkan vormenom uw bedrijf niet na 3 maandente heropenen.

(3)
Ik wijs u erop dat u binnen zeswekenna de dagvan verzendingvan dit besluit op grondvan de bepalingen
van de Algemenewet bestuursrechtbezwaarkunt makenbij mij. Voorts kan, indien eenbezwaarschrift
wordt ingediend,schorsingc.q. voorlopigevoorzieningwordengevraagdaande presidentvan de sector
Bestuursrechtvan de Rechtbankte Assen.
Het tijdens genoemdetermijn makenvan bezwaarschortde werking van dit besluit niet op. Daarvoordient
u zich te richten tot de presidentvan de sectorBestuursrechtvan de Rechtbankte Assen.
Hoogachtend,
Dtiburgemeestervan Coevorden,
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Verslagvan de gesprekgehoudenop 2 juni 1999te 16.15uur in het gemeentehuis
te
Coevordeninzakede voorgenomensluiting van het horecabedrijf"Lord Nelson", gevestigd
aande Schoolstraat18 te Coevorden.
Aanwezig: de heerF.J. Beukevelden mevrouwH. Beukeveld-vande Belt
De heerA.J. Kuipers, chefwerkeenheidpolitie Coevorden.
De htJtenJansemaen Buurmanvan de gemeenteCoevorden.
De heerJansemaopenthet gesprek.Van te voren is aande heeren mevrouwBeukeveld
informatie verstrektover de argumentenop basiswaarvantot sluiting wordt over te gaan.
De heerBeukeveldmerkt op het eenschandete vinden dat op dezemanieropgetredenwordt.
Door actief de publiciteit te zoekenwordt schadetoegebrachtniet alleenaanhet horecabedrijf,
maarook naastefamilie en kinderen.
En dit allemaalomdatklantendrugsbij zich hadden.Sprekerzegt er zich juist voor in te
spannendat er in het geheelgeengebruikersin zijn zaakkomen.Diversemensenzijn om die
redende zaakuitgestuurd.Betrokkenemeentom die redenhelemaalniet schuldigte zijn aan
de aanwezigheidvan cocaïnein zijn bedrijf.
Sprekermeentvoorts dat de gemeentehaartaak op dit vlak verzaakt.Ook op de markt in
Coevordenzelf wordt gebruikt en gedeald,zonderdat de gemeentedaarzelf iets aandoet.
De heerKuipers wijst erop dat het rapportvan de politie aanduidelijkheid nietste wensen
overlaaten duidelijk aangeeftwelke zakenaangetroffenzijn.
De heerJansemamerkt op de zaakhoog op te vattenen geenargumentengehoordte hebben
die tot eenwijziging van het voorgenomenbesluit zullen leiden.Vervolgenssluit sprekerde
hoorzitting.

