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Geachte heer, mevrouw. 

Zoals bij u bekend heb ik moeten besluiten op basis van een negatief advies van Bureau 
Bibob om de gevraagde exploitatievergunning voor coffeeshop Superfly aan de Kruisweg 
1043 te Hoofddorp te weigeren en heb ik gelast op straffe van bestuursdwang de coffeeshop 
vanaf 15 april 2014 gesloten te houden. 

Tegen dit besluit is bezwaar ingediend en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening. 
Op 15 april 2014 heeft de voorzieningenrechter besloten het bovengenoemde besluit te 
schorsen. Daarbij dient verzoeker te worden behandeld als ware hij in het bezit is van een 
exploitatievergunning (inclusief gedoogverklaring op grond van de Opiumwet) tot zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op bezwaar. De overwegingen om te komen tot dit 
besluit vindt u in bijgaande uitspraak. 

De actuele stand van zaken zal worden meegenomen in de bezwaarprocedure. Dat betekent 
dat met de nieuwe feiten en omstandigheden de aanvraag wordt aangevuld en daarmee zal 
wederom advies worden gevraagd aan Bureau Bibob. Zodra dit advies is uitgebracht wordt 
met inachtneming van dit advies in heroven/veging opnieuw besloten op de aanvraag. 

Voor het uitbrengen van een advies hanteert Bureau Bibob doorgaans 8 weken. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de burgemejaster. 
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Geachte mevrouw. 

Over het verzoek om een vooriopige voorziening met zaaknummer HAA 14/1471 WET JAN 1 deel ik 
u mee dat de voorzieningenrechter uitspraak heefi gedaan. Ik stuur u een kopie van de uitspraak. Indien 
in deze uitspraak wordt verwezen naar een uitspraak met een ECLI-nummer, is de tekst van de 
betreffende uitspraak onder dat nummer gepubliceerd op www.rechtspraak.nl. 

Als u een rechtsmiddel kunt instellen tegen deze uitspraak, dan Is dat onder de uitspraak vermeld. 

Als u naar aanleiding van deze brief vragen hebt; kunt u contact opnemen met de administratie van de 
rechtbank op het hierboven vermelde doorkiesnummer. 

Als u de rechtbank belt of sehrijfl, verzoek ik u het zaaknummer te vermelden. 

Ho 

BE002 
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Zittingsplaats Haarlem 

Bestu ars rechl 

Zaaknummer: HAA 14/1471 

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak vnn de voorzieningenrechter ter zitting 
van 15 april 2014 in de zaak tossen 

PJ.F. Laan 
wonende te Nieuw-Vennep, 
verzoeker, 

gemachtigde: mr. M. Kashyap 

en 
de burgemeester vnn Haarlemmermeer, 
verweerder, 

gemachtigde: mr. MFA. Dankbaar. 

Procesverloop 
Bij besluit van 11 april 2014 heeft verweerder een exploitatievergunning geweigenl voor 
coffeeshop Superfly aaa de Kruisweg 1043 in Hoofiidorp en verzoeker gelast op straffe van 
bestuursdwang, de overtredingen van artikel 2:28a, tweede en zesde lid van de APV en van 
artikel 3, aanhef en onder b en c, van de Opiumwet voor IS april 2014 te beëindigen en ge
heel beëindigd te houden door het sluiten en gesloten houden van de coffeeshop voor het pu
bliek met ingang vao 1S april 2014. 

Verzoeker heeft tegen het primaire besluit bezwaar gemaakt Hij heeft de voorzieningenrech
ter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 1S april 2014. Verzoeker is verschenen, 
bijgestaan door zijn gemachtigde. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door ajn 
gemachtigde, alsmede door M. Link, werkzaam bij de gemeente Haarlemmermeer. 

De voorzieningenrechten ^ ^ ^ ^ ̂  ,„ m-^T.m.TTr1— ^^„^m.^,„^^.^m. 

ware hij in het bezit van een exploitatievergunning (inclusief gedoogverklaring op 
grond van de Opuimwet) tot zes weken na bekendmaking van de beslissing op 
bezwaar; 
draagt verweerder op het betaalde griffierecht van € 165,- aan verzoeker te 
vergoeden; 
veroordeelt verweerder in de proceskosten tot een bedrag van € 974,-
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Ovenvegingen 

De voorzieningenrechter overweegt dat, los van een oordeel over de rechtmatigheid of 
onrechtmatigheid van het besluit, een afweging van de belangen van partijen redengevend is 
voor het toewijzen van het verzoek. 

De belangen van verzoeker, te weten financiële- en personele belangen, wegen zwaarder dan 
het openbare orde belang van verweerder bij onmiddellijke stuiting van de coffeeshop. 
Daarvoor is van belang dat de wijze van exploitatie van de cofifeeshop in de afgelopen jaren, 
ten tijde van het besluit niet zodanig andeis was dat onmiddellijke sluiting is 
gerechtvaardigd. 

Voorts kan niet worden uitgesloten dat de actuele stand van zaken sinds 13 en 14 april 2014 
en de beëindiging van de relatie met Landtman en Buur, in heroverweging van belang 
kunnen zijn voor het alsnog vertenen van de exploitatievergunning. 

Deze uitspraak is gedaan door tnr. J.M. Janse van Mantgem, vooizieningenrechter, in 
aanwezigheid van Y.R. Boonstra - van Herwijnen, grif lier, op 15 april 2014. 

/ J voodaeningenrechter L / 

Afschrift verzonden aan partijen op: 1 § jypft, 201^ 

Rechtsmiddel 
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open 

,iuic!and ateehrift-


