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ON TW ERP-VERGUN N I N G PROSTI TUTI EBED RI JF
( art ikel 3:3 Algem ene plaat selij ke verordening)
Dat um :
Kenm erk:

16 februari 2022
2121830

De burgem eest er van de gem eent e Meppel is voornem ens;
gelezen de aanvraag van de
, geboren op
in
, eigenaar van De Boerderij m et KvK num m er 66478103, door ons
ont vangen op 4 j uni 2021, om vergunning voor het exploit eren van het
prost it ut iebedrij f De Boerderij , gevest igd op het perceel Kolderveense Bovenboer
48, 7948 LW Nij eveen;
overwegende,
dat als exploit ant en beheerder op de aanvraag st aat verm eld:
, geboren op
in Rot t erdam ;
dat als beheerder op de aanvraag st aat verm eld:
, geboren op
in St eenwij k.
dat de exploit ant en beheerder voldoen aan de gedragseisen genoem d in art ikel
3:4 van de Algem ene plaat selij ke verordening en er t en t ij de van het opst ellen
van deze vergunning ook geen overige redenen zij n de vergunning t e weigeren;
gelet op het bepaalde in art ikel 3:3 e.v. van de Algem ene plaat selij ke
verordening;
Te be sluit e n:
aan
geboren op
in Rot t erdam vergunning t e
verlenen voor het exploit eren van prost it ut iebedrij f De Boerderij , KvK num m er
66478103, op het perceel Kolderveense Bovenboer 48, 7948 LW Nij eveen.
Bij deze vergunning horen de voorschrift en zoals verm eld in de bij lage 1 en 2.
Meppel, 16 februari 2022
De burgem eest er,

R.T.A. Kort eland
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BI JLAGE 1
VOORSCH RI FTEN bij ve r gunning pr ost it ut ie be dr ij f D e Boe r de r ij ,
Kolde r ve e nse Bove nboe r 4 8 , 7 9 4 8 LW N ij e ve e n , k e nm e r k 2 1 2 1 5 8 3 0
1. Aan deze vergunning zij n op basis van art ikel 3 lid 7 Wet BI BOB de volgende
beperkingen en/ of voorschrift en verbonden:
1. De horeca-inricht ing De Boerderij m ag geen direct e of indirect e zakelij ke
banden hebben m et
) , waaronder in ieder geval wordt verst aan: direct e of indirect e
financiële relat ies en direct e of indirect e ( al dan niet feit elij ke ) zeggenschap,
behoudens de huurder-verhuurder relat ie en event uele verplicht ingen die
daaruit voort kom en;
2.
m ag zich
niet ophouden in de ruim t en, die zij n gerelat eerd aan de bedrij fsvoering van
de horeca-inricht ing De Boerderij ;
3.
m ag
geen zakelij ke banden en/ of geen ( feit elij ke) bem oeienis hebben m et de
bedrij fsvoering van de horeca-inricht ing De Boerderij .
2. De vergunning heeft bet rekking op de ruim t en die zij n aangegeven op de bij
deze vergunning behorende t ekening van het prost it ut iebedrij f ( bij lage 2) .
3. I n het prost it ut iebedrij f m ogen m axim aal 6 prost it uees werkzaam zij n;
4. De openingst ij den van het prost it ut iebedrij f zij n beperkt . Het is verboden het
prost it ut iebedrij f geopend t e hebben en daarin bezoekers t e lat en verblij ven op
zondag t ot en m et donderdag t ussen 01:00 uur en 13:00 uur en op vrij dag en
zat erdag t ussen 05:00 uur en 13:00 uur;
5. Het prost it ut iebedrij f m ag niet voor publiek geopend zij n indien de exploit ant
of de beheerder niet daadwerkelij k in de inricht ing aanwezig zij n;
6. De exploit ant en de beheerder van het prost it ut iebedrij f zij n verplicht er voor
t e zorgen dat polit ieam bt enaren vanaf de weg onm iddellij k en onbelem m erde
t oegang hebben t ot de inricht ing:
a. gedurende de t ij d dat deze voor bezoekers geopend is;
b. gedurende de t ij d dat deze voor bezoekers geslot en dient t e zij n, indien die
opsporingsam bt enaren hun verm oeden uit en dat daarin bezoekers
aanwezig zij n;
c. de exploit ant en de beheerder van het prost it ut iebedrij f zij n verplicht de
door de burgem eest er aangewezen t oezicht houders op hun verzoek
t oegang t e verlenen t ot het bedrij f.
7. De exploit ant en beheerder zij n verplicht er voort durend op t oe t e zien dat in
het prost it ut iebedrij f:
a. geen st rafbare feit en plaat svinden, waaronder in ieder geval de feit en
als genoem d in de t it els XI V ( m isdrij ven t egen de zeden) , XX
( m ishandeling) , XXI I ( diefst al) en XXX ( heling) van het Tweede Boek van
het Wet boek van St rafrecht , in de Opium wet , en in de Wet wapens en
m unit ie;

b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of
krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde;
c. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen beneden de 18 jaar;
d. een bedrijfsbeleid wordt gevoerd waarin de toepassing van veilige
sekstechnieken en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees bevorderd
wordt;
e. een bedrijfsbeleid wordt gevoerd waarbij medewerking wordt verleend aan
op preventie gerichte gezondheidsprojecten.
8. De exploitant en beheerder van het prostitutiebedrijf zien er voortdurend op
toe dat via hun bedrijf geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen:
a. in strijd met het bepaalde in titel XIV (misdrijven tegen de zeden) van het
Tweede boek van het Wetboek van Strafrecht;
b. in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of
Vreemdelingenwet bepaalde.
9. Exploitant en beheerder dienen de nodige maatregelen te treffen teneinde te
voorkomen dat het vergunningverlenende orgaan dan wel derden, schade
hinder en/of overlast ondervinden ten gevolge van het gebruik van deze
vergunning. Onder hinder en/of overlast wordt mede verstaan:
- het luidruchtig sluiten van toegangsdeuren van de inrichting.
- het luidruchtig arriveren/vertrekken van klanten en/of prostituees.
10. De vergunning vervalt zodra de exploitant de exploitatie van het
prostitutiebedrijf feitelijk heeft beëindigd. Binnen een week na de feitelijke
beëindiging van de exploitatie dient de exploitant daarvan schriftelijk kennis te
geven aan de burgemeester.
11. Indien de beheerder het beheer in het prostitutiebedrijf feitelijk heeft
beëindigd, dient de exploitant daarvan binnen een week na de feitelijke
beëindiging kennis te geven aan de burgemeester. Het beheer kan worden
uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien de burgemeester op aanvraag
van de exploitant heeft besloten de hem verleende vergunning
overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen.
12. De exploitant en beheerder dienen zich te houden aan de regels met
betrekking tot arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid, die zijn
vermeld op de bijlage bij deze vergunning en die hiervan onderdeel uitmaken.
13. De vergunning wordt verleend voor een periode van 5 jaar. Na 56 maanden
dient een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.
14. De vergunning kan worden ingetrokken indien niet aan de voorschriften wordt
voldaan.
15. In het belang van de openbare orde en/of het voorkomen van overlast
(geluidsoverlast, felle verlichting) kunnen de bepalingen in deze vergunning
worden aangepast dan wel aanvullende bepalingen worden opgenomen.
16. Deze vergunning dient altijd in het prostitutiebedrijf aanwezig te zijn en moet
op eerste vordering van de controlerende ambtenaar door de
exploitant/beheerder aan hem ter inzage worden afgegeven.

17. Schade ten gevolge van het gebruikmaken van deze vergunning komt nimmer
voor rekening van de gemeente Meppel.

BIJLAGE 2 Tekening inrichting Kolderveense Bovenboer 48 Nijeveen

