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Bijlage 3 

 

Reactienota beantwoording zienswijzen 

exploitatievergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 Meppel 

 

Diverse bewoners van de Voorstraat, Soembastraat en Lombokstraat hebben een 

zienswijze ingediend. De reactietijd was van 29 september 2021 tot en met 9 

november 2021. Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze met 

betrekking tot de ontwerp-exploitatievergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 

kenbaar maken bij de burgemeester. 

Bij de publicatie van de aanvraag op 16 juni 2021 zijn de zienswijzen al ingediend. 

Deze zienswijzen zijn aangemerkt als premature zienswijzen op grond van artikel 

3:16 lid 3 en artikel 6:10 lid 1 onder b Awb en daarom wel ontvankelijk.  In totaal 

zijn binnen de termijn 12 zienswijzen binnengekomen. 

 

Samenvatting en beantwoording  

1. Er zijn zorgen om de (brand)veiligheid van de panden in de Voorstraat 5 t/m 9. 

De panden zijn met elkaar verbonden en er is geen vluchtweg. 

2. Het aanwezig zijn van prostitutiebedrijven in een woonwijk is uit de tijd. Een 

locatie buiten het centrum is beter. De prostitutiebedrijven zorgen voor een 

ongezond leefmilieu voor de kinderen in de wijk. De bezoekers van de 

prostitutiebedrijven veroorzaken (geluids)overlast in de straat. De investeringen 

gedaan in de woningen aan de Voorstraat worden tenietgedaan door de 

prostitutiebedrijven. 

3. De bestemming Cultuur en ontspanning op het pand Voorstraat 9 moet 

omgezet worden naar Wonen, zeker gezien de cultuurhistorische waarde van het 

pand. 

4. Gevraagd wordt of de ontwerp-vergunning wel op de juiste manier 

geanonimiseerd is. 

 

Reactie:  

Ad 1. Op 2 december 2021 is een controle brandveiligheid gedaan in de panden 

van de prostitutiebedrijven aan de Voorstraat. Hieruit bleek dat er voldoende 

vluchtwegen zijn en dat de panden brandveilig zijn. Er wordt voldaan aan het 

brandveiligheidsniveau bestaande bouw zoals het bouwbesluit dit voorschrijft. Wel 

zijn er een aantal aanbevelingen gedaan die met name ten goede zullen komen 

van de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van het pand zoals bijvoorbeeld 

het aanbrengen van extra rookmelders. 

Ad.2 Komend voorjaar zal gewerkt worden aan een plan van aanpak ‘Veilig 

Voorstraat’. Hierin zal samen met de buurt worden gekeken wat er gedaan kan 

worden aan het terugbrengen van de overlast en de vermeende drugshandel. 

Ad 3. Bij het verlenen van de vergunning kan alleen worden getoetst of een 

prostitutiebedrijf op grond van het geldende bestemmingsplan in een pand is 

toegestaan. Als dit zo is en de exploitant voldoet aan alle voorwaarden dan moet 

de vergunning verleend worden. De bredere vraag over de locatie van de 

prostitutiebedrijven valt buiten dit afwegingskader. 



 

Ad 4. De ontwerp-vergunning is zodanig geanonimiseerd dat natuurlijke personen 

niet zijn te herleiden. Hiervoor wordt specifieke anonimiseringssoftware gebruikt. 

 

Conclusie 

De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het besluit 

exploitatievergunning prostitutiebedrijf Voorstraat 9 in Meppel. 

 


