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Geachte leden van de raad,

Inleiding
Horeca is een belangrijke branche in Coevorden. Zij biedt veel mensen werk en levert een belangrijke
bijdrage in de ondersteuning van de winkel- en ontmoetingsfunctie. Horeca zorgt soms ook voor overlast
zoals bijvoorbeeld geluidhinder of verstoring van de openbare orde. De Drank- en Horecawet geeft op
een aantal fronten onvoldoende handvatten om hierop in te grijpen.
Ook andere ondernemingen of organisaties brengen soms overlast of ongewenste activiteiten met zich
mee. Locaties waar dienstverlenende of detailhandelsgerichte activiteiten plaatsvinden, al dan niet
gecombineerd met horeca-activiteiten. Gedacht moet worden aan bepaalde branches die gevoelig zijn
gebleken voor (ondermijnende) criminaliteit, maar ook aan ondernemers waartegen de gemeente of
politie al vaker handhavend moest optreden.

Exploitatievergunning
De Drank- en Horecawet geeft onvoldoende handvatten om dergelijke 'ontsporingen' aan te pakken. Met
een exploitatievergunning is het mogelijk ook aan andere dan horecabedrijven voorschriften te verbinden
en hen te onderwerpen aan een Bibob-toets. Hiermee kan een gemeente een onderneming vooraf
toetsen aan de hand van de Wet BIBOB. Ook geeft een dergelijke vergunning handvatten bij handhaving
op andere overtredingen.
In de raadsvergadering van 23 juni 2020 is de nieuwe APV vastgesteld. Op grond van op grond van
artikel 2:28 van de nieuwe APV heeft de burgemeester op 6 juli 2020 middels een aanwijsbesluit
meerdere branches, en bedrijfsmatige activiteiten aangewezen voor de exploitatievergunningplicht.
Tevens is het exploitatiebeleid vastgesteld hoe in de gemeente invulling wordt gegeven aan het
exploitatievergunningenstelsel.
Met deze brief informeren wij u over deze besluiten.

Uitvoering
Vanwege het feit dat het een erg omvangrijk project is om in één keer alle gewenste branches te
voorzien van een exploitatievergunning, is er gekozen om een deling te maken in drie rondes. In de
eerste ronde zijn de branches opgenomen die momenteel urgentie hebben.
Mochten er signalen binnenkomen dat een bedrijf uit een latere ronde een risico vormt, dan kan er
besloten worden dit bedrijf eerder op te pakken.
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Eerste ronde
In de eerste ronde zal de vergunningplicht worden uitgerold voor de volgende branches:
1. Tattooshops;
2. Telefoonreparatiewinkels;
3. Sportscholen en fitnesscentra;
4. Seksbedrijven;
5. Speelautomatenhallen;
6. Wellnessbranche (massage- en beautysalons, nagel- en zonnebankstudio's);
7. De branche die in de volksmond bekend staat als 'zorgboerderijen';
8. Internet- en belcafé's;
9. IJzerhandel;
10. Kapsalons;
Gestreefd wordt om met de eerste ronde in 2020 te starten en om deze in de zomer 2021 af te ronden.

Tweede ronde
In de tweede ronde zal de vergunningplicht worden uitgerold voor de volgende branches:
1. Autobranche (autohandel, garages, lease- en verhuurbedrijven en autodemontage);
2. Opkopers en handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen (waaronder kringloopwinkels);
3. Een natuurlijke persoon, een groep van natuurlijke personen of een rechtspersoon die bedrijfsmatig,
in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of anders dan om niet seksuele handelingen verricht of
seksuele diensten aanbiedt in een andere ruimte dan de bedrijfsruimte (waaronder escortbedrijven).
4. Afvalbranche (inzameling, opslag, bewerking, scheiding en/of doorvoer van afvalstoffen; covergisters; mestvergisters);
5. Vastgoedbedrijven;
6. Uitzendbureaus;
Gestreefd wordt om met de tweede ronde te starten in juni 2021 en deze fase in januari 2022 af te
ronden.

Derde ronde
Naast de aangewezen branches, worden in artikel 27 lid 1 onder a van de APV standaard bedrijfsmatige
activiteiten genoemd die vergunningplichtig zijn. Deze groep zal in de derde en laatste ronde worden
opgepakt. De volgende branches vallen hieronder:
Hotel( -restaurants)
Restaurant / café
Pension
Cafetaria/snackbar / andere eetgelegenheden
Discotheek
Buurthuis
Clubhuis
Andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimtes waarin bedrijfsmatig of in omvang alsof zij
bedrijfsmatig was
o logies worden verstrekt.
o dranken worden geschonken.
o rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.
Gestreefd wordt om in januari 2022 te starten met de derde ronde en deze fase eind 2022 af te ronden.
Bij het verlenen van de vergunning aan bedrijven in bovengenoemde branches, zal direct de actualisatie
van de (eventuele) Drank- en Horecavergunning meegenomen worden.
Voor de vergunningen voor nu al gevestigde inrichtingen in de gemeente Coevorden zullen geen leges in
rekening worden gebracht. Voor de behandeling van aanvragen van nieuwe inrichtingen worden leges in
rekening gebracht op basis van de Legesverordening gemeente Coevorden.
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Communicatie
Om alle betrokken partijen mee te nemen in het proces worden de volgende stappen ondernomen:
a. Er is een persbericht opgesteld.
b. Ondernemers die vergunningplichtig zijn op basis van het nieuwe beleid worden actief benaderd. Elke
ondernemer zal een informerende brief over de uitrol van het exploitatiestelsel ontvangen.
c. Er komt een (digitale) flyer met informatie.
d. De informatie komt op de website.
e. Er wordt gewerkt aan digitale formulieren om de aanvraag zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Bijlage
Persbericht exploitatievergunning
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende ingelicht te hebben.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

de burgemeester

