
Gemeentewet 
 

Artikel 149 

 Besluit krachtens gemeentelijke verordening tot aanwijzing van een onroerende zaak 

als beschermd monument, voor zover geen beperkingenbesluit als bedoeld in artikel 1, 

onderdeel b, onder 6°, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

onroerende zaken is dan wel moet worden genomen. 

Artikel 174a 

 1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het publiek toegankelijk 

lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien door 

gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning, 

het lokaal of het erf wordt verstoord. 

 2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de burgemeester eveneens toe in 

geval van ernstige vrees voor verstoring van de openbare orde op de grond dat de 

rechthebbende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning, een niet voor het 

publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf op een 

zodanige wijze heeft gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf 

op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen zijn dat betrokkene de 

woning, het lokaal of het erf ten aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op 

een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken. 

 3. De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting. In geval van ernstige 

vrees voor herhaling van de verstoring van de openbare orde kan hij besluiten de duur 

van de sluiting tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen. 

 4. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid 

gesteld binnen een te stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de verstoring van 

de openbare orde wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien 

voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet mogelijk is. 

 5. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van 

overeenkomstige toepassing. De burgemeester kan van de overtreder de ingevolge 

artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigde kosten invorderen bij 

dwangbevel. 

Artikel 222 

 1. Ter zake van de in een bepaald gedeelte van de gemeente gelegen onroerende zaak 

die gebaat is door voorzieningen die tot stand worden of zijn gebracht door of met 

medewerking van het gemeentebestuur, kan van degenen die van die onroerende zaak 

het genot hebben krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, een baatbelasting worden 

geheven, waarbij de aan de voorzieningen verbonden lasten geheel of gedeeltelijk 

worden omgeslagen. Indien de aan de voorzieningen verbonden lasten ter zake van 

een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, of met 

toepassing van artikel 6.17, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening zijn of behoren 

te worden voldaan, wordt de baatbelasting ter zake van die onroerende zaak niet 

geheven. 

 2. Voordat met het treffen van voorzieningen wordt aangevangen, wordt door de raad 

besloten in welke mate de aan die voorzieningen verbonden lasten door middel van 

een baatbelasting zullen worden verhaald. Een besluit als bedoeld in de eerste volzin 
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bevat een aanduiding van het gebied waarbinnen de gebate onroerende zaak is 

gelegen. Het besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 139. 

 3. Of een onroerende zaak is gebaat wordt beoordeeld naar de toestand op een in de 

belastingverordening te bepalen tijdstip, dat is gelegen uiterlijk een jaar nadat de 

voorzieningen geheel zijn voltooid. 

 4. Tot invoering van de belasting wordt besloten uiterlijk twee jaren nadat de 

voorzieningen geheel zijn voltooid. 

 5. De belasting wordt ineens geheven, met dien verstande dat de belasting op verzoek 

van de belastingplichtige in de vorm van een jaarlijkse belasting wordt geheven 

gedurende ten hoogste dertig jaren, een en ander volgens in de verordening vast te 

stellen regelen. 

 
Opiumwet 
 
Artikel 13b 

 1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien 

in woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende 

erven een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan 

wel daartoe aanwezig is. 

 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld 

in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de 

geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk 

apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen. 
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