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U hoogezand-sappemeer 

AAN: 

Paviljoen en Discotheek de Rietzoom 
De heer  

Meerweg 60 
9606 PP Kropswolde 

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk 

96061401. LRH 

onderwerp 

exploitatie-vergunning /ontheffing sluitingsuur 

Geachte heer , 

hoogezand 

2 juli 1996 
verzonden: 

Door middel van deze brief attendeer ik u op een aantal zaken, die de horeca-ondernemers in 
Hoogezand-Sappemeer aangaan. 

horeca-vergunning 

Op 21-04-1988 is aan u een horeca-vergunning verleend. De vergunning is als volgt tenaam 

gesteld: 

Ondernemer:  

Bedrijfsleider:  

Beheerder:  

Mochten deze gegevens niet meer juist zijn, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de 
heer  van de afdeling Economische Zaken. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer: 
0598-373845. Immers het aanwezig hebben cq. het verkopen van alcoholhoudende drank in een 
inrichting waar geen geldende horeca-vergunning voor is afgegeven is strafbaar. 

Voorts wordt u erop gewezen, dat de vestigingswetgeving per 1 januari 1996 is veranderd. Voor 
horeca-bedrijven houdt dit in, dat iedere leidinggevende moet voldoen aan de eisen van Sociale 
Hygiëne. Hiervoor is een verklaring Sociale Hygiëne nodig. 1996 geldt als een overgangsjaar. U 
kunt bij het Onderwijs Centrum Horeca uw vakbekwaaheidsdiploma of uw handelskennisdiploma 
omzetten in een Verklaring Sociale Hygiëne. Het telefoonnumer van het Onderwijscentrum is 079-
3711711. 

Voor de goede orde nog even het volgende: reeds afgegeven horeca-vergunningen blijven geldig. 
U hoeft dus niet (indien er geen wijziging in de leidinggevende functies heeft plaatsgevonden) een 
nieuwe vergunning aan te vragen. 

behandeld door.  (ez) 

telefoonnummer. (0598) 37 38 45 

Gemeentehuis 

Gorecht-0ost 157 9603 AE Hoogezand Tel.: (0598) 37 37 37 

Postbus 75 9600 AB Hoogezand Fax: (0598) 37 36 99 

Poslbank~ nr.853282 

Bank: N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, 
nr. 28.50.04.115 



sluitingsuur 

Op 26 maart heeft de gemeenteraad besloten in de Algemene Plaatselijke Verordening een 
horeca-sluitingsuur op te nemen. Het sluitingsuur treedt op 1 september 1996 in werking. Vanaf 1 
september 1996 is het de houder van een horeca-bedrijf verboden dit voor bezoekers geopend te 
hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op maandag tot en met vrijdag 
tussen 02.00 uur en 08.00 uur en op zaterdag tot en met zondag van 03.00 uur tot en met 08.00 
uur. 

De burgemeester kan volgens de APV ontheffing van het verbod verlenen. U moet daartoe 
bijgaand aanvraagformulier "ontheffing horeca-sluitingsuur" invullen en opsturen naar: Gemeente 
Hoogezand-Sappemeer, afdeling EZ, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand. Voor de behandeling van 
het verzoek om ontheffing bent u een bedrag van f. 20,50 verschuldigd. Na ontvangst van uw 
aanvraag krijgt u een rekening toegezonden. 

Bij het besluit omtrent het al dan niet verlenen van ontheffing zal ik de eventuele ervaring met uw 

bedrijf inzake de verstoring van de openbare orde in de nachtelijke uren betrekken alsmede de in 

de beleidsnota's horeca vastgestelde uitgangspunten. 

ex loitatiever unnin 

In de Algemene Plaatselijke Verordening is exploitatie-vergunningstelsel opgenomen. Dit houdt in, 

dat elk horeca-bedrijf een exploitatie-vergunning van de burgemeester moet hebben. Het vergun-

ningstelsel heeft als doel bedrijven, die het woon- en leefklimaat ter plaatse op ontoelaatbare wijze 

nadeling beinvloeden te weren (bij nieuwe vestigingen) en in het uiterste geval te sluiten (bij 

bestaande vestigingen). 

Ik heb besloten u een exploitatievergunning te verstrekken. Deze treft u bijgaand aan. Hier zijn 

geen legeskosten aan verbonden. 

uitvoering coffee-shopbeleid 

Alle bij de politie bekende verkooppunten van softdrugs hebben een brief ter uitvoering van het 

coffee-shop beleid gekregen. Een aantal verkooppunten krijgt de keus voorgelegd om als zuivere 

coffee-shop (dus geen verkoop van alcoholhoudende drank) of als cafébedrijf verder te gaan. De 

verkooppunten die niet aan het gemeentelijk en justitieel beleid kunnen voldoen moeten de verkoop 

van softdrugs staken. De termijn waarbinnen de verkoop van softdrugs moet worden gestaakt is 
gerelateerd aan de periode, dat het bedrijf reeds softdrugs verkocht. 

Ik veronderstel u met deze informatie van dienst te zijn geweest. 

Hoogachtend, 

Burgemeester van gezand-Sappemeer, 

~ J 

J.L.D. v d inde 

burg eester 

pagina -2-



EXPLOITATIEVERGUNNING HORECA BEDRIJF 

ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2.3.1.2 APV 

HOOGEZAND-SAPPEMEER 

Deze exploitatievergunning geldt voor de exploitatie van het horeca-bedrijf: Paviljoen De Rietzoom 
en Discotheek The Boat House 

Adres: Meerweg 60 

Plaats: Kropswolde 

De vergunning kan worden ingetrokken indien mocht blijken, dat de woon- en leefsituatie in de 
omgeving van het horeca-bedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt 
beinvloed door de aanwezigheid van het horeca-bedrijf. 

Hoogezand, 4 juli 1996 

De burgemeester van de gemeente Hoogezand-Sappemeer, 

J.L.D. van der Linde. 


