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Geachteheeren mevrouw Beukeveld
Hierbij trekken wij de op 13 maart 1997in het kadervan artikel 3, eerstelid. sub a, van deDrank- en
Horecawetverleendevergunningvoor de horeca-inrichting"Lord-Nelson" in. Dit bèsluitis genomennaar
aanleidingvan eenvoorstel van de burgemeesterals bedoeldin artikel 32, eerstelid. van deDrank en
Horecawet. Een afschrift van dit voorstel treft u bijgaandaan.
De bevoegdheidvoor het besluit tot intrekking.van de vergunning ontlenenwij aanartikel 31,lid 1, subd,
van de Drank- en Horecawet.Dit artikel bepaaltdat eenvergunning wordt ingetrokkenindienzich in de
betrokkeninrichting feiten hebbenvoorgedaan,die de vreeswettigen, dat het van krachtblijven de::
vergunninggevaarzou opleverenvoor de openbareorde, veiligheid of zedelijkheid.Wij zijn van meningdat
er zich in de horeca-inrichtingdergelijke feiten hebbenvoorgedaan.
Blijkens vastejurisprudentie, zoalsonder andereneergelegdin de uitspraakvan de Afdeling bestuursrecht
Raadvan Statedd. 4 april 1996levert de handelin harddrugsin een inrichting eenwettige~s op dat het
van lcrachtblijven van eenvergunninggevaaroplevertvoor de openbareorde, veiligheid ofzedeli]"kheid.
Dit is nogmaalsbevestigdin de uitspraakvan de Afdeling bestuursrechtspraakRaadvan Statedd 2ï juni
1997(gemeenteVaals).
Dat er in uw horeca-inrichtingsprakeis van handelin harddrugsbaserenwij op gegevensuit processenverbaaldie opgemaaktzijn naar aanleidingvan eeninval op 28 mei 1999in uw horeca-inrichting.Daaruit
blijkt dat in totaal 15 gram cocaïneis aangetroffenen wel bij drie personen1 pakketjecocaïne,bij één
persoon3 pakketjesen bij éénpersoon11 zakjescocaïneen een zakje met 13puntjes.Verderwerd cocaïne
(2 pakketjes)aangetroffenin eenjasje, gelegenin het magazijn, op de grond (een flesje cocaïne)en tenslotte
lag achterde bar een handtasmet ondermeer 2 pakketjescocaïne en 2 pakketjescocaïnelos in eenkast.
Bij één van de bezoekers van het café, die van zich zelf zegt dat hij het café regelmatig bezoekt, is e::n
hoeveelheid cocaïne gevonden, die ruim de gebruikelijke hoeveelheid voor eigen gebruik overtreft. Wij
menen dat op basis van het aanwezig hebben van een dergelijke hoeveelheid cocaïne aangenomenkan
worden dat deze hoeveelheid in belangrijke mate bestemd is voor de handel
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U draagt als bedrijfsleider c.q. beheerdervan het café een zekereverantwoordelijkheidvoor de gangvan
zaken in het café. Het is u aante rekenendat in het café, verspreid over meerderepersonenen verschillende
plaatsen,in totaal ongeveer15 gram cocaïneis aangetroffen.Een indicatie voor het aanwezigzijn van
cocaïnevoor de handelachtde presidentverdergelegenin het feit dat de cocaïneop meerdereplaatsenin
het café is gevonden.Voorts is van belangdat cocaïnewerd aangetroffenbij personendie gerekendkunnen
worden tot de zeer vasteklantenkring,aanwie ook het incidenteel verrichten van enkelewerkzaamheden
werd toevertrouwd.Wij menendat het aanu tenminsteis toe te rekenendat u onvoldoendealert bent
geweestop het voorkomenvan eensituatie zoalshiervoor is omschreven.
De bovengenoemdegegevenshebbende burgemeestervan deze gemè:enteaanleidinggegevengebruikte
maken van de bevoegdheidvoor toepassingvan bestuursdwangals bedoeld in artikel13b van de Opiumwet
De presidentvan de AITondissementsrecht
te Assenacht in zijn beslissing van 13juli 1999dat het
voldoendeaannemelijkis gewordendat aande voorwaardenvan artikel13b Opiumwetis voldaan.Deze.
beslissingenbevestigennaaronzemening de hierbovengenoemdefeiten en omstandigheden
met betrekking
tot handel in harddrugs.
Ondankshet feit dat uw horeca-inrichtingop basisvan artikel 13b van de Opiumwet geslotenis, zijn wij
van mening dat er nog steedsvrees,voor gevaarvan de openbareorde, veiligheid of zedelijkheidbestaat.
Daartoe baserenwij ons op eenuitspraakvan de Afdeling RechtspraakRaadvan Statevan 16 mei 1991.
Omtrent het voornementot intrekking van de drank- en horecavergUImingbent u op woensdag7 juli 1999
te 11.00uur gehoord.Een afschrift van het verslagvan dezehoorzitting treft u bijgaandaan.Wij zijn van
mening u tijdens dezehoorzitting geenfeiten of omstandighedennaar voren heeft gebrachtop grond
waavan afgezienzou moetenwordenvan intrekking van de onderhavigevergunning.
Gelet op artikel 31, lid 6, van de Drank- en Horecawetbepalenwij hierbij dat dezebeschikkingtot
intrekking van de vergunningterstondvan Icrachtis. Gelet op de ernst van de situatie achtenwij het
namelijk ongewenstdat de werking van dezebeschikkingzou worden opgeschorttotdat deberoepstermijn
is verstrekenof, indien beroepwordt ingesteld,op het beroepis beslist.
Wij wijzen u erop dat u binnen 6 wekenna de dag van verzendingvan dit besluit beroepkunt instellenbij
het college van GedeputeerdeStatenvan Drenthe,Postbus122, 9400 AC Assen.Indien beroepwordt
ingesteldkari een verzoektot voorlopige voorziening worden gevraagdaan de presidentvan de sector
Bestuursrechtvan de rechtbankte Assen.
Volledigheidshave wijzen wij u tenslotte nog op het bepaalde in artikel 5 van het "Besluit eisen zedelijk
gedrag Drank- en Horecawet". Daarin staat dat u 5 jaar lang niet aan de bepalingen van dat besluit voldoet.
Dit gegeven is een grond voor de weigering van een vergunning in het kader van de Drank- en Horecawet.
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