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Geachteheer Beukeveld,
Op 28 mei 1999 heeft er in uw horecagelegenheid 'Lord Nelson" gevestigd aan de
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van de bepalingen van de Opiumwet.

Dit onderzoekvond onder verantwoordelijkheidvan het OpenbaarMinisterie
plaats naar aanleiding van bij de politie binnengekomeninformatie, dat er in U\V
gelegenheidverdovendemiddelen werden verhandeld en gebruikt. Het
onderzoekwas gebaseerdop de bevoegdheidgegevenin artikel 9 van de
Opiumwet.
Van de controle is door de politie Coevordenproces-verbaalopgemaakt.Dit
proces-verbaalis door mij beoordeeld.
Uit het proces-verbaalis mij gebleken.dat in uw pand ongeveer15 gram
cocaïneis aangetroffen,zowel bij verschillendepersonenals elders in het pand.
Bij één persQonwas er sprakevan een zodanige hoeveelheiddat aangenomen
kan worden dat er sprakewas van een handelsvoorraad.Tevensis er
geconstateerddat in een handtasachter de bar 1 gram cocaïneaanwezigwas, in
een kastje achter de bar tweemaalongeveer1 gram cocaïneaanwezig\vas,en in
een met een deur geslo~l~n
magazijn in een jas twee pakketjesmet 2 gram
cocaïneaanwezigwaren. Tenslottewerd op de vloer naast de ingang een
snuifflesjemet vier gram cocaïneaangetroffen.
Gezien het proces-verbaal. en daaruit de hierboven genoemde feiten, in het
bijzonder gelet op het feit dat achter de bar en in het magazijn middelen zijn
aangetroffen. ben ik van mening dat u zich schuldig heeft gemaakt aan
overtreding van de Opiumwet. Voldoende is vastgesteld dat u, als eigenaar en
beheerder van genoemde horecagelegenhcid, verdovende middelen als bedoeld
in artikel 2 van dc Opiumwet, aanwezig hebt gehad.
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Ondanksmijn eerder standpunt dat tegen u vervolging zou moeten worden
ingesteldheb ik bij heroverwegingbeslotentegen u geen vervolging in te stellen
op grond van het feit dat het bestuur inmiddels zodanige maatregelenheeft
getroffen dat verder strafrechtelijk ingrijpen niet langer doelmatig of billijk is.
Uit verschillendereactiesuwerzijds begrijp ik dat u meent dat u niet
verantwoordelijk gehouden kunt worden voor het aanwezigzijn van de cocaïne
in uw horecagelegenheid.Dezemening deel ik niet. Bij hernieuwdeovertreding
van de Opiumwet zal ik u dan ook vervolgen.
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