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Artikel 174a van de Gemeentewet (geconsolideerde versie)
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:
a. 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;
b. door ernstig geweld, of bedreiging daarmee, in of in de onmiddellijke nabijheid van de woning of
het lokaal of op het erf of in de onmiddellijke nabijheid van het erf, de openbare orde rond de
woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan;
c. door het aantreffen in de woning of het lokaal of op het erf van een wapen als bedoeld in artikel
2 van de Wet wapens en munitie de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt
verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan.
2. De in het eerste lid, aanhef, 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, onderdeel a, 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 of het ontstaan 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 of voorkomen. 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 7:231 van het Burgerlijk Wetboek (geconsolideerde versie)
(…)
2. De verhuurder kan de overeenkomst op de voet van artikel 267 van Boek 6 ontbinden op de
grond dat door gedragingen in of in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde de openbare orde
is verstoord of ernstige vrees bestaat voor het ontstaan daarvan en het gehuurde deswege op
grond van artikel 174a van de Gemeentewet dan wel op grond van een verordening als bedoeld in
artikel 174 van die wet is gesloten, door gedragingen in zodanig gebouw in strijd met artikel 2, 3,
10a of 11a van de Opiumwet is gehandeld en het desbetreffende gebouw deswege op grond van
artikel 13b van die wet is gesloten, of zodanig gebouw op grond van artikel 17 van de Woningwet
is gesloten.
(…)

Artikel 77 van de onteigeningswet (geconsolideerde versie)
1. Onteigening, bedoeld in deze titel kan plaatsvinden:
(…)
7°. van een gebouw als bedoeld in artikel 13b, tweede lid, van de Woningwet ten behoeve van de
handhaving van de openbare orde rond dat gebouw of van de artikelen 2, 3, 10a en 11a van de
Opiumwet in zodanig gebouw, indien de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13b,
tweede lid, van de Woningwet, geen uitzicht heeft geboden op een duurzaam herstel van de
openbare orde rond dat gebouw welke is verstoord door gedragingen in of in de onmiddellijke
nabijheid van het gebouw, onderscheidenlijk het duurzaam achterwege blijven van een overtreding
van artikel 2, 3, 10a of 11a van de Opiumwet in dat gebouw;
(…).
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Wetsvoorstel 35133 (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)
NB: o.a. artikel 77 onteigeningswet vervalt (zie artikel 2.6, onderdeel A, wetsvoorstel)
Artikel 11.8 (onderbouwing noodzaak in verband met de openbare orde)
Als het onteigeningsbelang verband houdt met de handhaving van de openbare orde rond een
gebouw als bedoeld in artikel 13b, tweede lid, van de Woningwet, die is verstoord door
gedragingen in of in de onmiddellijke nabijheid van dat gebouw, ontbreekt de noodzaak tot
onteigening, tenzij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13b, tweede lid, van die
wet, geen uitzicht heeft geboden op een duurzaam herstel van de openbare orde rond dat gebouw.
Artikel 11.9 (onderbouwing noodzaak in verband met de Opiumwet)
Als het onteigeningsbelang verband houdt met de handhaving van de artikelen 2, 3, 10a en 11a
van de Opiumwet in een gebouw bedoeld in artikel 13b, tweede lid, van de Woningwet, ontbreekt
de noodzaak tot onteigening, tenzij de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 13b,
tweede lid, van de Woningwet, geen uitzicht heeft geboden op het duurzaam achterwege blijven
van een overtreding van artikel 2, 3, 10a of 11a van de Opiumwet in het gebouw.
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