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Beukeveld 200101741/1/H3

Geachte voorzitter,

Het beroep van de heer Beukeveld tegen de uitspraak van de sector Bestuursrecht van de
Arrondissementsrechtbank te Assen geeft mij aanleiding tot het maken van de volgende opmerking.

De maatregel is gebaseerd op de bevoegdheid welke is neergelegd in artikel 13b van de Opiwnwet. Bij het
nemen van deze maatregel bleek de behoefte aan te geven hoe in dit soort gevallen omgegaan dient te
worden met het vaststellen van de termijn van sluiting.

Om die reden is aan artikel 58 van de APV een 4e lid toegevoegd. Dit artikel lid luidt: "het college kan in
het belang van de openbare orde, het woon- en leefklimaat, de veiligheid, zedelijkheid en gezondheid nadere
regels stellen omtrent de beteugeling en beheersing van drugsoverlast in en rond horecabedrijven.
Van deze bevoegdheid heeft het college van burgemeester en wethouders gebruik gemaakt. Een afschrift van
deze beleidsregel met de toelichting treft u bijgaand aan. Van deze beleidsregel is in de zaak Beukeveld geen
gebruik gemaakt. Was dit wel het geval geweest dan zou de horeca-inrichting voor I jaar gesloten zijn,
terwijl thans sprake is van een sluiting voor 3 maanden. De conclusie van de heer Beukeveld dat de
gemeente achteraf nog een regeling moest maken om "Lord Nelson" te kunnen sluiten, is onjuist en laat ik
geheel voor rekening van de heer Beukeveld.

Voor het overige geeft het uitgebreide beroepschrift mij thans geen aanleiding tot maken van opmerkingen,

Ik vertrouw erop u hietmede voldoende ingelicht te hebben.

H~gachtç?d,
~ e burgemeesters van Coevorden,

n~ens dezen,
\ Horfd af~eling Veiligheid,
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