me

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 685599

Afdeling Beleid en Regie

Aan de raad van de gemeente Emmen

team

Sociaal

ons kenmerk

uw kenmerk

t

bijlage

behandeld door

BSN

G.J.P.E. Wilms

14.083291
datum

telefoon

fax

e-mail

25jum 2014

14 0591

(0591)685599

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Toepassing drugsbeleid

Geachte leden van de raad,
Op 4 september 2012 hebben burgemeester en college, na raadpleging van uw raad, ieder voor
zover het hun bevoegdheden betreft, het gemeentelijk drugsbeleid vastgesteld. De
burgemeester hanteert dit beleid in het kader van de uitoefening van diens bestuurlijke
bevoegdheid als bedoeld in artikel 13b Opiumwet, het college hanteert het in voorkomende
gevallen ter uitoefening van zijn bevoegdheden op grond van de Woningwet.
De uitvoering van dit beleid sluit aan bij de aandacht die het bestuur van de gemeente Emmen
heeft voor het tegengaan van de verloedering en de bevordering van de leefbaarheid i n
woonwijken en op bedrijventerreinen. In dit kader past het om de activiteiten van de
georganiseerde criminaliteit waar mogelijk te belemmeren.
Bij de uitvoering van mijn bevoegdheden op basis van art. 13b Opiumwet treed ik consequent
op. Het college volgt eenzelfde lijn.
Sinds de vaststelling van het beleid heb ik als burgemeester meer dan 50 woningen en
bedrijfspanden tijdelijk gesloten. Deze benadering heeft bekendheid gekregen, zowel in de
boven- als in de onderwereld. Buurgemeenten in Drenthe hebben het beleid van Emmen
overgenomen of zijn voornemens dit te doen.
Tegen de beschikkingen van de burgemeester tot het tijdelijk sluiten van woningen of
bedrijfspanden werd in diverse casussen door belanghebbenden bezwaar gemaakt. Tot op
heden werd de burgemeester door de in Emmen fungerende onafhankelijke commissie van
advies voor de bezwaarschriften altijd in het gelijk gesteld (in tien gevallen: zes woningen en
vier bedrijfspanden), en ook steeds door de voorzieningenrechter van de rechtbank NoordNederland (in vier gevallen: twee woningen en twee bedrijven). Het beleid met een getrapt
stelsel van bestuurlijke maatregelen, oplopende in zwaarte, werd als niet onredelijk
beoordeeld en in de uitvoering in de desbetreffende casussen correct toegepast.

Gemeente Emmen,

25 juni 2014, blad 2
Burgemeester en college werden dan ook verrast door de recente uitspraak van de Rechtbank
Groningen waarbij werd uitgesproken dat het gemeentelijk beleid de toets in rechte niet kon
doorstaan, het besluit van de burgemeester tot tijdelijke sluiting van een woning in NieuwDordrecht werd vernietigd en waarbij werd bepaald dat ik opnieuw op het daartegen gerichte
bezwaarschrift dien te beslissen.
Burgemeester en college zijn het met de uitspraak van de Rechtbank principieel niet eens. De
Rechtbank gaat naar ons oordeel voorbij aan de meest recente jurisprudentie van de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin kort gezegd is uitgesproken dat reeds de
enkele aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs voldoende is om tot tijdelijke sluiting
over te kunnen gaan, niet alleen van bedrijfspanden, maar ook van woningen.
Gelet op het voorgaande zal ik van deze uitspraak in hoger beroep gaan bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De opnieuw te nemen beslissing op het
ingediende bezwaar tegen de tijdelijke sluiting van de woning in Nieuw-Dordrecht zal worden
meegezonden bij het hoger beroep.
Gelet op de overwegingen om in hoger beroep te gaan, acht ik het niet voor de hand liggend de
huidige en de toekomstige casussen van tijdelijke sluiting anders dan voorheen te gaan
beoordelen, temeer omdat uitspraak van de Rechtbank Groningen slechts op één bepaalde
zaak betrekking heeft. Dit houdt enig risico in bij komende zaken, maar ik blijf als
burgemeester bij de uitvoering van het beleid binnen de kaders van artikel 13b Opiumwet en
neem de vigerende jurisprudentie van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
in acht. Vanzelfsprekend zal alsnog de lijn van de Rechtbank Groningen worden gevolgd in het
geval dat de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State die onverwacht toch zou
bevestigen.
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