Was – wordt tabel behorend bij besluit tot wijziging van de APV gemeente Boekel 2021
Leeswijzer:
De schuingedrukte tekst in de kolom ‘bestaande tekst’ is verwijderd in de nieuwe tekst. De dikgedrukte of onderstreepte tekst, indien de tekst al dikgedrukt
is, in de kolom ‘nieuwe tekst’ wordt toegevoegd of is gewijzigd.
Bestaande tekst
Artikel 2:24 Definities

Nieuwe tekst
Artikel 2:24 Definities

1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

1.In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek
toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de
Gemeentewet ;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g, van de
Gemeentewet ;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Drank en Horecawet
gelegenheid geven tot dansen;

d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven
tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de
Wet openbare manifestaties;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de
Wet openbare manifestaties;

f.

f.

activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening.

g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld
in het tweede lid, onder f.

activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening.

g. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld
in het tweede lid, onder f.
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2.Onder evenement wordt mede verstaan:

2.Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie;

b. een braderie;

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van
deze verordening, op de weg;

c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van
deze verordening, op de weg;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een meldingsplichtig evenement zoals een straatfeest of
buurtbarbecue op één dag;

e. een meldingsplichtig evenement zoals een straatfeest of
buurtbarbecue op één dag;

f.

f.

een door de burgemeester aangewezen categorie
vechtsportwedstrijden of -gala’s;

een door de burgemeester aangewezen categorie
vechtsportwedstrijden of -gala’s;

g. een snuffelmarkt.
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

g. een snuffelmarkt.
Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

1.Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder of in
afwijking van de vergunning van de burgemeester.

1.Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder of in
afwijking van de vergunning van de burgemeester.

2.De burgemeester kan soorten openbare inrichtingen aanwijzen waarvoor
het verbod van het eerste lid niet geldt.

2.De burgemeester kan soorten openbare inrichtingen aanwijzen waarvoor
het verbod van het eerste lid niet geldt.

3.Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt
in een:

3.Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt
in een:

a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover
de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;

a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover
de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit
vormen van de winkelactiviteit;
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b. zorginstelling;

b. zorginstelling;

c. museum; of

c. museum; of

d. bedrijfskantine of –restaurant.

d. bedrijfskantine of –restaurant.

4.De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de
exploitatievergunning.

4.De burgemeester kan voorschriften verbinden aan de
exploitatievergunning.

5.Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te
hebben, zonder dat ten minste één van de op de vergunning vermelde
exploitanten, beheerders of leidinggevenden in de inrichting aanwezig zijn.

5.Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te
hebben, zonder dat ten minste één van de op de vergunning vermelde
exploitanten, beheerders of leidinggevenden in de inrichting aanwezig zijn.

6.In de aanvraag om vergunning wordt in ieder geval vermeld:

6.In de aanvraag om vergunning wordt in ieder geval vermeld:

a. personalia en het adres van de exploitant en de beheerder;

a. personalia en het adres van de exploitant en de beheerder;

b. adres en de aard en exploitatiewijze van de inrichting;

b. adres en de aard en exploitatiewijze van de inrichting;

c. personalia en het adres van de leidinggevenden;

c. personalia en het adres van de leidinggevenden;

d. nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen
de oppervlakte daarvan en een plattegrond van de inrichting.

d. nauwkeurige beschrijving van de inrichting, waarbij is opgenomen
de oppervlakte daarvan en een plattegrond van de inrichting.

7.De burgemeester weigert in afwijking van artikel 1:8 de vergunning
geheel of gedeeltelijk indien één of meer van de exploitanten, beheerders
of leidinggevenden niet voldoen aan de volgende eisen:

7.De burgemeester weigert in afwijking van artikel 1:8 de vergunning
geheel of gedeeltelijk indien één of meer van de exploitanten, beheerders
of leidinggevenden niet voldoen aan de volgende eisen:

a. zij mogen niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht
of voogdij ontzet zijn;

a. zij mogen niet onder curatele staan dan wel uit de ouderlijke macht
of voogdij ontzet zijn;

b. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;

b. zij mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;

3

c. zij moeten de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt; of

c. zij moeten de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt; of

d. indien de aanvrager geen VOG met betrekking tot de
leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum
waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven.

d. indien de aanvrager geen VOG met betrekking tot de
leidinggevende overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum
waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven.

8.De burgemeester weigert in afwijking van artikel 1:8 de vergunning
volledig:

8.De burgemeester weigert in afwijking van artikel 1:8 de vergunning
volledig:

a. indien voor de exploitatie of vestiging van een openbare inrichting
tevens een vergunning op basis van de Drank- en Horecawet is
vereist en deze vergunning is geweigerd;

a. indien voor de exploitatie of vestiging van een openbare inrichting
tevens een vergunning op basis van de Alcoholwet is vereist en
deze vergunning is geweigerd;

b. indien de openbare orde of veiligheid ter plaatse door de
aanwezigheid van de openbare inrichting in gevaar komt;

b. indien de openbare orde of veiligheid ter plaatse door de
aanwezigheid van de openbare inrichting in gevaar komt;

c. indien de woon of leefomgeving op onaanvaardbare wijze negatief
zal worden beïnvloed;

c. indien de woon of leefomgeving op onaanvaardbare wijze negatief
zal worden beïnvloed;

d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke
toestand niet in overeenstemming is met de ingediende aanvraag;

d. indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke
toestand niet in overeenstemming is met de ingediende aanvraag;

e. in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van
de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur;

e. in het geval en onder de voorwaarden als bedoeld in artikel 3 van
de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur;

f.

f.

indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een
geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.

9.De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de termijn, zoals
bedoeld in het twaalfde lid, van een eerder verleende vergunning nog niet
is verstreken.

indien de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met een
geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit.

9.De burgemeester kan de vergunning weigeren indien de termijn, zoals
bedoeld in het twaalfde lid, van een eerder verleende vergunning nog niet
is verstreken.
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10.De vergunning kan door de burgemeester worden ingetrokken indien:

10.De vergunning kan door de burgemeester worden ingetrokken indien:

a. deze is verleend op grond van door de exploitant verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie en een ander besluit op de aanvraag zou zijn
genomen indien bij het nemen daarvan de juiste omstandigheden
volledig bekend waren geweest;

a. deze is verleend op grond van door de exploitant verstrekte
onjuiste of onvolledige informatie en een ander besluit op de
aanvraag zou zijn genomen indien bij het nemen daarvan de juiste
omstandigheden volledig bekend waren geweest;

b. een exploitant niet langer voldoet aan de eisen, zoals die zijn vermeld
in het zevende lid;

b. een exploitant niet langer voldoet aan de eisen, zoals die zijn
vermeld in het zevende lid;

c. zich in of in de nabijheid van de openbare inrichting feiten hebben
voorgedaan, die- naar het oordeel van de burgemeester – de vrees
wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou
opleveren voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid,
het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid;

c. zich in of in de nabijheid van de openbare inrichting feiten hebben
voorgedaan, die- naar het oordeel van de burgemeester – de vrees
wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou
opleveren voor de openbare orde, de veiligheid, de
volksgezondheid, het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid;

d. voor de exploitatie van een openbare inrichting tevens een vergunning
op basis van de Drank- en Horecawet is vereist en deze vergunning is
ingetrokken.

d. voor de exploitatie van een openbare inrichting tevens een
vergunning op basis van de Alcoholwet is vereist en deze
vergunning is ingetrokken.

e. gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften en beperkingen;

e. gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden
voorschriften en beperkingen;

f.

f.

het bij het vijfde lid gestelde verbod wordt overtreden.

11.Ten aanzien van een openbare inrichting waarvan de
exploitatievergunningen ingevolge het tiende lid, onder c wordt
ingetrokken, kan tevens worden bepaald dat een exploitatievergunning
voor de desbetreffende locatie gedurende een bepaalde termijn van
maximaal vijf jaar zal worden geweigerd.

het bij het vijfde lid gestelde verbod wordt overtreden.

11.Ten aanzien van een openbare inrichting waarvan de
exploitatievergunningen ingevolge het tiende lid, onder c wordt
ingetrokken, kan tevens worden bepaald dat een exploitatievergunning
voor de desbetreffende locatie gedurende een bepaalde termijn van
maximaal vijf jaar zal worden geweigerd.
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12.De exploitatievergunning vervalt wanneer:

12.De exploitatievergunning vervalt wanneer:

a. De exploitatie van het bedrijf feitelijk is beëindigd of (gedeeltelijk)
overgedragen;

a. De exploitatie van het bedrijf feitelijk is beëindigd of (gedeeltelijk)
overgedragen;

b. Zes maanden zijn verlopen na het onherroepelijk worden van de
vergunning, zonder dat van deze vergunning gebruik is gemaakt
anders dan wegens overmacht.

b. Zes maanden zijn verlopen na het onherroepelijk worden van de
vergunning, zonder dat van deze vergunning gebruik is gemaakt
anders dan wegens overmacht.

13.Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

13.Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3. van de
Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Afdeling 5.
Regulering paracommerciële rechtspersonen
en overige aangelegenheden uit de Dranken Horecawet

Afdeling 5.
Regulering paracommerciële rechtspersonen
en overige aangelegenheden uit de
Alcoholwet

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Artikel 2:34c Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare
orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet
voorschriften verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken
van zwak-alcoholhoudende drank.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

De burgemeester kan in het belang van de handhaving van de openbare
orde, de veiligheid, de zedelijkheid of de volksgezondheid aan een
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet voorschriften
verbinden en de vergunning beperken tot het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank.
Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

1.Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
verboden op een openbare plaats, binnen de bebouwde kom van het dorp
Boekel of die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
verboden op een openbare plaats, binnen de bebouwde kom van het dorp
Boekel of die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied,
alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
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2.Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1
van de Drank- en Horecawet;

2. Het verbod is niet van toepassing op:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1
van de Alcoholwet;

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a,
waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Dranken Horecawet, een evenementenvergunning is verleend of
waarvoor een melding van een evenement is gedaan die niet is
verboden.

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a,
waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de
Alcoholwet, een evenementenvergunning is verleend of waarvoor
een melding van een evenement is gedaan.
Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik
1. Het is verboden op een openbare plaats lachgas recreatief als
roesmiddel te gebruiken,
voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik
voorwerpen of stoffen bij
zich te hebben, indien dit gepaard gaat met overlast of andere
gedragingen die de openbare
orde verstoren, het woon- of leefklimaat nadelig beïnvloeden of
anderszins hinder
veroorzaken.
2. Het is verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door
het college ter
bescherming van de openbare orde of het woon- en leefklimaat
aangewezen gebied lachgas
recreatief als roesmiddel te gebruiken, voorbereidingen daartoe te
verrichten of ten behoeve
van dat gebruik voorwerpen of stoffen bij zich te hebben.
3. Het college kan in het aanwijzingsbesluit het in het tweede lid
bedoelde verbod beperken tot
bepaalde tijden.
7

Artikel 2:64 Bijen

Artikel 2:64 Bijen

1.Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere
gebouwen waarin overdag mensen verblijven;

1. Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere
gebouwen waarin overdag mensen verblijven;

b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.

b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.

2.Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing
voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of gebouwen
bedoeld in dat lid.

2. Het verbod bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van
toepassing voor de bijenhouder die rechthebbende is op de woningen of
gebouwen bedoeld in dat lid.

3.Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door de Interim omgevingsverordening
Noord-Brabant.

3. Het verbod bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van
toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant.

4.Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

5.Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht van toepassing.

5. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
van toepassing.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

1.Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 wordt een vergunning
geweigerd als:

1.Een een vergunning wordt geweigerd als:

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

b. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor
een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig
ander opzicht van slecht levensgedrag is;

b. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor
een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig
ander opzicht van slecht levensgedrag is;
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c. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
bereikt;

c. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft
bereikt;

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand
niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd
zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of
voorschriften;

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd
zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of
voorschriften;

f.

f.

er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen
tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog
niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen
betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer
zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet
arbeid vreemdelingen;

er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen
tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog
niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen
betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer
zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het
bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000 en de Wet
arbeid vreemdelingen;

g. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan
de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf
onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

g. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan
de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf
onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan
de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één
rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of
meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel
mede wegens overtreding van:
1° bepalingen, gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de
Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;

h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan
de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één
rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk
veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of
meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel
mede wegens overtreding van:
1° bepalingen, gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de
Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid
vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;
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2° de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis
tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van
Strafrecht;
3° artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
4° de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8
en 163 van de Wegenverkeerswet 1994;
5° de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of
6° de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

2° de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis
tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van
Strafrecht;
3° artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
4° de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8
en 163 van de Wegenverkeerswet 1994;
5° de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of
6° de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

i.

een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt;

i.

een maximum als bedoeld in artikel 3:5 al is bereikt;

j.

de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal
opleveren met een geldend bestemmingsplan, een
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd of een
beheersverordening.

j.

de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal
opleveren met een geldend bestemmingsplan, een
bestemmingsplan in ontwerp dat ter inzage is gelegd of een
beheersverordening.

2.Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g, wordt
gelijkgesteld:

2.Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt
gelijkgesteld:

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke
straf;

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke
straf;

b. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74,
tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, tenzij de
geldsom minder dan € 375 bedraagt.

b. betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid,
onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid,
van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom
minder dan € 375 bedraagt.

3.De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij
de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.

3.De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij
de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.
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4.Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid,
onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
ondergaan, niet mee.

4.Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid,
onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is
ondergaan, niet mee.

5.Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

5.Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel
3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid,
aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is
ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel
3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid,
aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is
ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis
met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid
heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde
bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis
met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid
heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde
bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het
uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting
waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die
seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is
uitgeoefend;

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het
uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting
waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die
seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is
uitgeoefend;

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid
en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de
vergunning is aangevraagd;

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid
en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt
beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de
vergunning is aangevraagd;

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede
lid;

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede
lid;
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f.

als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17
gestelde verplichtingen zal naleven;

f.

g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor
geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van
de Huisvestingswet 2014 is verleend.

als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17
gestelde verplichtingen zal naleven;

g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor
geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van
de Huisvestingswet 2014 is verleend.
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