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OND-fin. Per e-m ail: poli tie, Belei d-hhv

Geachte heer/mevrouw,
Op 20 augustus 2015 ontving ik uw aanvraag voor een nachtvergunning voor het pand
aan de Markt 5 te Kruisland. Met deze aanvraag wijzigt u de reeds bestaande
exploitatievergunning. Ik heb besloten de aangevraagde vergunning te verlenen. Mijn
besluit en de voorwaarden treft u bijgevoegd aan.
Besluit
I.
hierna te noemen “vergunninghouder” nachtvergunning te verlenen voor
onbepaalde tijd (wijziging exploitatievergunning). Deze vergunning beperkt
zich tot het geopend hebben van de binnenruimte van de inrichting aan de Markt 5
te Kruisland op vrijdagnacht en zaterdagnacht van 02:00 uur tot 04:00 uur;
II.
De in deze vergunning genoemde voorwaarden onderdeel laten uitmaken van dit
besluit;
Overwegingen

Juridisch kader
Via artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening 2013 (hierna: Apv) is het
verboden een openbare inrichting te exploiteren en geopend te hebben zonder vergunning
van de burgemeester.
In artikel 1:8 Apv staan een aantal gronden vernoemd waarop een bevoegd gezag kan
besluiten in het belang van deze gronden een vergunning te weigeren. Echter, artikel 2:28
lid 3 Apv geeft aan dat een vergunning slechts geheel of gedeeltelijk kan worden
geweigerd indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- leefsituatie in
de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze
nadelig wordt beïnvloed of indien(een) direct of indirect leidinggevende(n) van de openbare
inrichting is enig opzicht van slecht levensgedrag is.
In artikel 2:28, lid 4 van de Apv staan een aantal openbare inrichtingen vernoemd welke
niet exploitatievergunningplichtig zijn. De inrichting valt niet onder deze uitzondering.
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In juli 2013 is de nieuwe Apv in werking getreden. In deze Apv is de verplichting tot het
jaarlijks aanvragen van een nachtvergunning geschrapt en is het mogelijk een
nachtvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit kan alleen op verzoek van de
exploitant/houder van de vergunning. Uit de toelichting op artikel 2:28 blijkt dat de
burgemeester naar eigen inzicht afwijkende sluitingstijden mag vaststellen.
Daarnaast is in dit geval tevens het, door het college van burgemeester en wethouders
vastgestelde, horecabeleid 2010 van toepassing. Daarin is aangegeven dat geen advies
van politie benodigd is op het moment dat sprake is van een jaarlijkse verlenging van de
nachtvergunning.

Aard van de inrichting
De Commerce is een café-restaurant gevestigd op de Markt 5 te Kruisland. De Commerce
beschikt over een terras aan de gevel van de inrichting en aan de overzijde van de
inrichting. Het verzoek tot wijziging van de exploitatievergunning, het verlengen van de
sluitingstijden, heeft op verzoek van de aanvrager alleen betrekking op de binnenruimte
van de inrichting. Voor het terras zijn via de reeds bestaande exploitatievergunning
afwijkende sluitingstijden vastgesteld.

Bestemmingsplan
Het perceel waarop de binnenruimte van de inrichting is gevestigd, heeft volgens het
bestemmingsplan ‘Kom Kruisland 2013’ de bestemming ‘Horeca’. Daardoor voldoet de
binnenruimte aan de eisen uit het bestemmingsplan.

Openbare orde en openbare veiligheid
Mijn oordeel met betrekking tot dit onderwerp baseer ik onder andere op basis van een
gegeven politieadvies. De politie is gevraagd om vanaf 1 januari 2014 tot op heden mij op
de hoogte te stellen van mutaties die politie heeft geregistreerd. Tot en met
14 september 2015 heeft de politie 10 mutaties geregistreerd welke betrekking hebben op
de inrichting aan de Markt 5 te Kruisland. Maar 3 van deze klachten hadden betrekking op
het ondervinden van geluidsoverlast in de avond. Alle gevallen zijn direct verholpen door
ingrijpen van de exploitant van de inrichting. Gezien het gering aantal klachten in een
relatief lange periode heeft politie aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het
verlenen van een nachtvergunning voor onbepaalde tijd.
Sinds de vestiging van deze inrichting heeft de exploitant steeds, in de jaren 2008 tot en
met 2013, jaarlijks een nachtvergunning aangevraagd en gekregen. Tegen deze
nachtvergunning is in deze gevallen geen enkele keer bezwaar aangetekend en heeft
politie steeds aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de verkrijging ervan.

Conclusie
Gezien het bovenstaande ben ik van oordeel dat moet worden aangenomen dat
de woon- leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting, of de openbare orde, niet
op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. En kan dus de nachtvergunning voor de
binnenruimte aan de Markt 5 te Kruisland worden verleend.
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Voorwaarden
1.
Deze vergunning is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar;
2.
Deze vergunning vervalt bij wijziging van het hiervoor omschreven karakter
van de inrichting;
3.
Deze vergunning, of een duidelijk leesbare fotokopie daarvan, moet steeds
aanwezig zijn in de betreffende inrichting en op eerste vordering aan
ambtenaren van de politie danwel ambtenaren in dienst van de
gemeente Steenbergen ter inzage worden gegeven;
4.
vergunninghouder verplicht zich bij gebruikmaking van deze vergunning in de
betreffende binnenruimte van de inrichting voor alle bezoekers voldoende duidelijk
zichtbaar aan te geven dat bij geconstateerde geluidshinder na 02.00 uur - ook
indien deze wordt veroorzaakt in de directe omgeving van het horecabedrijf onmiddellijke intrekking van de nachtvergunning volgt.
5.
deze vergunning geldt aanvullend op de reeds afgegeven exploitatievergunning
van 16 juli 2008, met het nummer AvO/0604343-0803412;

Tijdstippen
6.
7.

Van vrijdag,- op zaterdagnacht en van zaterdag,- op zondagnacht moet de
binnenruimte van de inrichting gesloten zijn tussen 04:00 uur en 06:00 uur;
Het tijdstip genoemd in artikel 6 geldt niet op het moment dat in de
kern Kruisland de jaarlijkse kermis wordt gehouden;

Geldigheidsduur
8.

deze vergunning is voor onbepaalde tijd geldig, tenzij aan een van de vernoemde
voorwaarden niet wordt voldaan;

Naleving en intrekking
9.
10.

11.

Aanwijzingen en bevelen van de politie en daartoe bevoegde ambtenaren van de
gemeente Steenbergen dienen stipt en onverwijld opgevolgd te worden;
Deze nachtvergunning wordt ingetrokken indien:
a.
de vergunning/vrijstelling is verleend op grond van door de exploitant
verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en een ander besluit op de
aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste
omstandigheden volledig bekend waren geweest;
b.
zich in of in de nabijheid van de inrichting feiten hebben voorgedaan, die –
naar het oordeel van de burgemeester – de vrees wettigen, dat het van
kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de
openbare orde en openbare veiligheid;
d.
indien voor de exploitatie van een horeca-inrichting tevens een vergunning
op basis van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning is
ingetrokken.
Een exploitatievergunning kan worden ingetrokken:
a.
indien is of wordt gehandeld in strijd met de verleende vergunning en/of de
daaraan verbonden voorschriften;
b.
niet langer wordt voldaan aan de eisen die bij of krachtens de
Algemene plaatselijke verordening zijn bepaald;
d.
in een horeca-inrichting de functie van leidinggevende wordt uitgeoefend
door een persoon, die niet op de vergunning met betrekking tot dat bedrijf
als zodanig is vermeld;
e.
op verzoek van de exploitant.

UM1505025

Leges
De leges voor het in behandeling nemen van een wijziging van de exploitatievergunning
bedraagt €191,00. Dit tarief is vastgelegd in de tarieventabel bij de legesverordening 2015.
Voor de betaling van de leges ontvangt u binnenkort een acceptgirokaart.
Tot slot
Voor nadere informatie kunt u op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdagmorgen contact
opnemen met mevrouw A.C. Ferket-van Ooi. Dit kan via telefoonnummer 0167-54 34 26.

Hoogachtend,
namens de burgemeester van Steenbergen,

A.C. Ferket-van Ooi
Medewerkster Publiekszaken/vergunningen

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw
bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders of
burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit. Het
bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek
zijn kosten (griffierechten) verbonden.

