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Bijlage 1 behorend bij het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 31 mei
2011 en als zodanig gewaarmerkt door de gemeentesecretaris, nr.
e

5 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop
2009”, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 28 april 2009 en zoals sindsdien
gewijzigd

Artikel I
In hoofdstuk 2, Openbare Orde, wordt na afdeling 8 een nieuwe afdeling 8a toegevoegd,
welke luidt als volgt:
Afdeling 8a Woon- en leefklimaat
Paragraaf 1 Toezicht op smart-, head- en growshops
Artikel 2:34a Begripsomschrijving
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
Inrichting: een voor het publiek toegankelijke ruimte waarin bedrijfsmatig, in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig was of anders dan om niet handelingen en/of
werkzaamheden worden verricht die zijn aan te merken als het exploiteren van
hetgeen in het maatschappelijk verkeer wordt aangeduid als smartshop,
headshop, growshop, belshop of internetcafé;
b.
Exploitant: de natuurlijke persoon voor wiens rekening en risico de inrichting
wordt geëxploiteerd; diegene die de inrichting exploiteert.
c.
Leidinggevende:
1.
de natuurlijke persoon voor wiens rekening en risico de inrichting wordt
geëxploiteerd; diegene die de inrichting exploiteert;
2.
de natuurlijke persoon, die algemene leiding geeft aan de exploitatie van de
inrichting;
3.
de natuurlijke persoon, die onmiddellijk leiding geeft aan de exploitatie van de
inrichting.
d.
Bezoeker: degene die zich in een inrichting bevindt, met uitzondering van:
1.
de leidinggevende(n) en de leden van diens gezin, de niet tot diens gezin
behorende bloed- en aanverwanten van de ondernemer(s) en de
leidinggevende(n) in de rechte lijn onbeperkt en in de zijlijn tot en met de derde
graad;
2.
het dienstdoende personeel;
3.
hen, wier tegenwoordigheid in de inrichting, naar het oordeel van de
burgemeester, door dringende omstandigheden wordt vereist;
4.
personen, die vertoeven in een inrichting welke tevens is een inrichting tot het
verschaffen van nachtverblijf als bedoeld in de verordening op logeer- en
kamerverhuurinrichtingen.
Artikel 2:34b Vergunningplicht
1.
Het is verboden een inrichting als bedoeld in artikel 2:34a, onder a, te exploiteren
zonder vergunning van de burgemeester.
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2.

De vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt per categorie, voor wat betreft
het grondgebied van de gemeente, verleend voor niet meer dan het navolgende
beperkte aantal inrichtingen:
a.
één smart- of headshop;
b.
één growshop.

Artikel 2:34c Vergunningaanvraag
1.
De aanvraag voor de in artikel 2:34b, lid 1, bedoelde vergunning dient
geschieden met een door de burgemeester vastgesteld formulier.
2.
In de aanvraag voor de vergunning als bedoeld in het eerste lid en in
vergunning als bedoeld in artikel 2:34b, lid 1, wordt in ieder geval vermeld:
a.
de persoonsgegevens van de exploitant;
b.
de persoonsgegevens van de leidinggevende(n).
3.
De in artikel 2:34b, lid 1, bedoelde vergunning wordt uitsluitend verleend aan
exploitant, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
4.
Per inrichting wordt niet meer dan één aanvraag als bedoeld in het eerste
gelijktijdig in behandeling genomen.

te
de

de
lid

Artikel 2:34d Eisen aan de exploitant en leidinggevende
1.
De exploitant en leidinggevende(n) dienen te voldoen aan de bij of krachtens
artikel 8, lid 2, aanhef en onder a en b en lid 3 van de Drank- en Horecawet aan
leidinggevenden gestelde eisen.
2.
De exploitant en de leidinggevende(n) dienen de leeftijd van achttien jaar te
hebben bereikt.
Artikel 2:34e Weigeringgronden
De burgemeester kan de in artikel 2:34b, lid 1, bedoelde vergunning weigeren indien:
a.
de exploitant of de leidinggevende(n) niet voldoet aan de in artikel III gestelde
eisen;
b.
de exploitant of de leidinggevende(n) binnen drie jaar voor de aanvraag een
inrichting heeft geëxploiteerd die op grond van (ernstige vrees voor) verstoring
van de openbare orde, dan wel aantasting van het woon- en leefklimaat, dan wel
op grond van artikel 13b van de Opiumwet, gesloten is geweest;
c.
de vestiging of exploitatie strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan of
beheersverordening;
d.
naar het oordeel van de burgemeester het woon- en leefklimaat in de omgeving
van de inrichting en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van de inrichting;
e.
de vestiging of exploitatie strijd oplevert met de nadere regels als bedoeld in
artikel 2:34b, lid 2;
f.
in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van de Wet
Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.
g.
de vestiging leidt tot concentratie van inrichtingen in een bepaald gebied.
h.
de inrichting is gevestigd in de nabijheid van een school of jongerencentrum.
Artikel 2:34f Afwijking sluitingstijden: tijdelijke sluiting
De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid of
gezondheid, of in het geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling, voor
één of meer inrichtingen, tijdelijk andere dan de voor de betreffende inrichtingen
geldende sluitingstijden vaststellen of tijdelijke sluiting bevelen.
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Artikel 2:34g Sluiting
De burgemeester kan een inrichting, al dan niet voor een bepaalde termijn, gesloten
verklaren indien:
a.
de inrichting wordt geëxploiteerd zonder geldige vergunning;
b.
de exploitant of leidinggevende handelt in strijd met de aan de vergunning
verbonden voorschriften;
c.
de exploitant of leidinggevende niet meer voldoet aan de in artikel 2:34d gestelde
eisen.
Artikel 2:34h Aanwezigheid in gesloten inrichting
1.
Het is verboden gedurende de tijd dat een inrichting gesloten is ingevolge de
reguliere sluitingstijden of krachtens een op grond van artikel 2:34f dan wel 2:34g
genomen besluit, zich als bezoeker in deze inrichting te bevinden.
2.
Het is de exploitant of leidinggevende(n) verboden gedurende de tijd dat een
inrichting is gesloten ingevolge de reguliere sluitingstijden of krachtens een op
grond van artikel 2:34f, dan wel artikel 2:34g genomen besluit, de inrichting voor
bezoekers geopend te hebben of daarin één of meer bezoekers toe te laten of te
laten verblijven.
Artikel 2:34i
Intrekkinggronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.6 wordt de vergunning als bedoeld in artikel
2:34b, lid 1, door de burgemeester ingetrokken indien:
a.
de exploitatie of leidinggevende niet voldoet aan de in artikel 2:34d gestelde
eisen;
b.
aannemelijk is dat de exploitant of leidinggevende van de inrichting betrokken is,
of hem ernstige nalatigheid kan worden verweten, bij activiteiten in of vanuit de
inrichting die een gevaar opleveren voor de openbare orde en/of een bedreiging
vormen voor het woon- en leefklimaat in de omgeving van de inrichting;
c.
de exploitant of leidinggevende van de inrichting toestaat of gedoogt dat in zijn
inrichting strafbare feiten worden gepleegd.
d.
zich in of vanuit zijn inrichting anderszins feiten hebben voorgedaan, die de vrees
wettigen, dat het geopend blijven van de inrichting gevaar oplevert voor de
openbare orde en/of een bedreiging vormt voor het woon- en leefklimaat in de
omgeving van de inrichting.
e.
er is sprake van de omstandigheid en een geval, als bedoeld in artikel 3 van de
Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur.
Artikel 2:34j Vervallen vergunning
1.
Een ingevolge artikel 2:34b, lid 1, verstrekte vergunning vervalt indien:
a.
de exploitatie van de inrichting door de exploitant voor een periode langer dan
zes maanden is of wordt gestaakt, behalve indien dit is ten gevolge van
langdurige ziekte van de exploitant;
b.
er sprake is van een wijziging in de exploitatie doordat de aard van de inrichting
is gewijzigd waarvoor geen nieuwe vergunning is aangevraagd;
c.
een vergunning, strekkende ter vervanging van de in de aanhef van dit artikel
bedoelde vergunning, is verleend.
2.
Van het feit dat de vergunning is vervallen op grond van het bepaalde in het
eerste lid, onder a en b, doet de burgemeester mededeling aan hem op wiens
naam de vergunning is gesteld.
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Artikel 2:34k Overgangsbepaling
1.
Aan de exploitant van een op de datum van inwerkingtreding van deze paragraaf
in bedrijf zijnde inrichting wordt geacht een tijdelijke vergunning voor die
inrichting te zijn afgegeven voor de duur van twee maanden.
2.
Wordt door de exploitant van een inrichting als bedoeld in het eerste lid binnen
de in het eerste lid genoemde termijn een ingevolge artikel 2:34, lid 1, vereiste
vergunning aangevraagd, dan wordt de tijdelijke vergunning als bedoeld in lid 1
geacht te zijn verlengd tot het tijdstip waarop door de burgemeester op de
aanvraag is beslist.
Artikel 2:34l College als bevoegd orgaan
Indien een inrichting geen inrichting is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet
treedt het college op als bevoegd bestuursorgaan voor de toepassing van artikel 2:34b
tot en met 2:34k.
Artikel II
e
1. Deze verordening kan worden aangehaald als de 5 wijziging van de “Algemene
plaatselijke verordening Nieuwkoop 2009”.
2. Deze wijzigingsverordening treedt in werking op de eerste dag na haar
bekendmaking.
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