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nderwem intrekkinl7 verlrunninu Drank- en Horeca wet Lord Nelson

In uw vergadering van 29 juni 1999 besloot uw college voornemens te zijn de Drank- en Hor~avergunning
van Lord Nelson in te trekken en de heer en mevrouw Beukeveld omtrent dit voornemen te horen.

Dit horen heeft op woensdag 7 juli 1999 te 11.00 uur plaatsgevonden. Zoals uit het bijgevoegde verslag
blijkt hebben betrokkenen geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht op grond Waarvan niet tot
intrekking van de onderhavige vergunning zou moeten worden overgegaan.

De vergunning wordt ingetrokken in verband met de gewettigde vrees dat er gevaar is voor de openbare
orde, veiligheid en zedelijkheid, waarbij een directe link wordt gelegd met de handel, c.q. het ter
verstrekking voor handen hebben van harddrugs.

Ditzelfde aspect speelt ook een doorslaggevende rol bij de sluiting van Lord Nelson in het kader van artikel
13b van de Opiumwet. De bestuursrechter heeft de aanleiding, motivering en onderbouwing van dat besluit
getoetst en in stand gelaten (het verzoek om schorsing/voorlopige voorziening is afgewezen).

Gelet op vorenstaande wordt voorgesteld de Drank- en Horecavergunning voor het uitbaten van Lord
Nelson in te trekken en te bepalen dat het besluit ter stond van kracht wordt (artikel 31, lid 6, Drank en

~,Horeca wet)

N.B.
In mijn advies van 23 juni jl. meldde ik u dat inttekking van deze vergunning tot gevolg zal hebben dat de
heer Beukeveld S jaar lang niet aan de zedelijkseisen kan voldoen. Het besluit "eisen zedelijk gedrag Drank-
en Horeca wet" bepaalt in artikelS dat dit betrekking heeft op zowel de bedrijfsleider als de beheerder.
In de in te trekken Drank en Horeca-vergunning voor Lord-Nelson staat mevrouw Beukeveld de
bedrijfsleider en de heer Beukeveld de beheerder vermeld.
Gevolg is dat zij beiden (en niet alleen de h~ Beukeveld) 5 jaar niet aan de zedelijkseisen klmnen voldoen
en daardoor geen vergunning in het kader van de Drank- en Horeca wet k1mnen lcrijgen.
Er gaan geruchten (van collega 's en politie) dat de familie Beukeveld "Joy Pal ace" in Coevorden over zou
willen nemen.


