Fractie:
Naam:
Onderwerp:
Datum indiening vragen:

SP
Denise van Sluijs
Persbericht exploitatievergunning
25 augustus 2020

Vragen:
Wij hebben vragen over het persbericht dat is verstuurd wat ging over het handhaven op een
exploitatievergunning van horecazaken.
1.

Wat is de reden dat we niet hebben gehandhaafd (waarom zolang gedoogd)?

Antwoord:
De verplichting voor een exploitatievergunning staat sinds 2013 in de APV. Daarna is er sprake
geweest van een overgangsperiode, waar nu een einde aan komt. Binnen de regio zijn
afspraken gemaakt over de bestuurlijke aanpak van ondermijning. De aanpak van ondermijning
heeft prioriteit gekregen, waarbij het gedogen van het openen van een gelegenheid zonder
daartoe te beschikken over de benodigde exploitatievergunning niet langer wordt
geaccepteerd.
De afgelopen jaren is steeds helderder geworden dat het uitvoeren van een BIBOB toets de
behandeling van een aanvraag om een exploitatievergunning positief beïnvloedt. Voor de
gemeente is dan voorafgaand aan het verlenen van een vergunning bekend of er sprake is van
een ondernemer aan wie een vergunning verleend kán worden. Daarnaast wil een ondernemer
graag zijn deuren zo spoedig mogelijk openen en heeft deze er een belang bij dat de
exploitatievergunning op de kortst mogelijke termijn wordt verleend. Bij een gedoogsituatie
heeft de ondernemer de deuren al geopend en is er dan ook veel minder behoefte aan om snel
medewerking te verlenen aan het indienen van een volledige aanvraag. In die situatie kan het
voorkomen dat een minder gewenste ondernemer de deuren heeft geopend en is het lastiger
om de deuren weer te laten sluiten.
2. Is er een reden dat het nu opeens streng gehandhaafd moet worden?
Antwoord:
We zien steeds vaker dat eetgelegenheden worden geopend zonder dat men beschikt over een
exploitatievergunning. Het gaat dan vooral om nieuwe ondernemingen maar ook om lopende,
overgenomen ondernemingen. Bij nieuwe ondernemingen met onbekende uitbaters kan geen
sprake zijn van een gedoogsituatie. Dit voorkomt dat criminelen gebruik gaan maken van
eventuele onduidelijkheid binnen de gemeente Noordoostpolder.
Het Bibob onderzoek, dat naar aanleiding van een aanvraag voor een exploitatievergunning
plaatsvindt, is daar een doeltreffend middel voor.
In het kader van de rechtszekerheid is het belangrijk dat gelijke gevallen gelijk behandeld
worden. Dit heeft tot direct gevolg dat handhavend optreden bij het ontbreken van een
exploitatievergunning voor iedere gelegenheid geldt en dat geen gedoogconstructies meer
worden toegestaan.
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