
 

Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het Reglement van 

Orde betreffende coffeeshops 

 

Apeldoorn, 9 november 2011, 

  

Geacht College, 

Vrijdag 28 oktober berichtten diverse media 
I
 over de door de Rijksoverheid voorgenomen aanpassingen van het 

coffeeshopbeleid. Zoals voorgenomen in het regeerakkoord zullen coffeeshops besloten clubs worden. Uit de 

artikelen blijkt dat er tevens een gelimiteerd aantal leden (2.000), uit de eigen gemeente, per club mag zijn. 

Apeldoorn heeft op dit moment vier coffeeshops en ruimte voor een vijfde. Dit zou inhouden dat in Apeldoorn 

maximaal 10.000 inwoners toegang tot softdrugs zouden hebben. 

D66 Apeldoorn denkt dat er grote nadelen aan deze maatregel zullen kleven. Wanneer de toegang tot softdrugs 

gelimiteerd en geregistreerd wordt kan een deel van de handel zich verplaatsen van coffeeshops, die 

gecontroleerd worden, naar ongecontroleerde straatverkoop van leden aan niet-leden, of nog erger, van 

georganiseerde criminelen aan niet-leden . Deze straathandel levert extra overlast op, verminderd het toezicht dat 

op de kwantiteit en kwaliteit van verhandelde softdrugs wordt gehouden en zal onnodig veel aandacht van de 

politie vragen.  

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van deze plannen voor Apeldoorn.  

1) Is het College bekend met deze plannen?; 

2) Deelt het College de mening van D66 dat dit beleid illegale straatverkoop in de hand zal werken? Zo nee, 

waarom niet?; 

3) Is het College voornemens om, wanneer de coffeeshopcapaciteit ontoereikend lijkt, het aantal 

coffeeshopvergunningen te verhogen? Zo nee, waarom niet?; 

 

Burgemeesters Hoes van Maastricht en Bruls van Venlo geven aan dat minister Opstelten wilt helpen wanneer er 

te weinig politiecapaciteit is en maatwerk te willen leveren voor wat betreft het plafond van maximaal 2.000 leden 

per coffeeshop
II
. 

4) Meent het College dat Apeldoorn over voldoend e politiecapaciteit beschikt om de verwachte 

straathandel tegen te kunnen gaan en daarnaast de andere taken te kunnen uitvoeren? Zo nee, is het 

College voornemens om proactief met ‘Den Haag’ in gesprek te gaan om de politiecapaciteit te 

vergroten?; 

5) Is het College voornemens om proactief met de minister in gesprek te gaan over het plafond van 

maximaal 2.000 leden per coffeeshop? 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

                                                           
I
 http://www.telegraaf.nl/binnenland/10807868/__Deur_dicht_voor_drugstoerist__.html?sn=binnenland,buitenland en 

http://www.nu.nl/binnenland/2653344/afwijzende-reacties-invoering-wietpas.html  
II
 http://www.nu.nl/politiek/2662993/gemeenten-mogen-wietpas-later-invoeren.html  
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad. 

 

 

 

Vragen van de fractie van: D66 

 

Datum vragen: 09-11-2011 

 

Onderwerp: Coffeeshops 

 

 

Integrale tekst van de inleiding + vragen: 

 
Schriftelijke vragen van de D66-fractie aan het college van B&W op grond van artikel 34 van het 

Reglement van Orde betreffende coffeeshops 

 

Apeldoorn, 9 november 2011, 

  

Geacht College, 

Vrijdag 28 oktober berichtten diverse media 1 over de door de Rijksoverheid voorgenomen 

aanpassingen van het coffeeshopbeleid. Zoals voorgenomen in het regeerakkoord zullen coffeeshops 

besloten clubs worden. Uit de artikelen blijkt dat er tevens een gelimiteerd aantal leden (2.000), uit 

de eigen gemeente, per club mag zijn. Apeldoorn heeft op dit moment vier coffeeshops en ruimte 

voor een vijfde. Dit zou inhouden dat in Apeldoorn maximaal 10.000 inwoners toegang tot softdrugs 

zouden hebben. 

D66 Apeldoorn denkt dat er grote nadelen aan deze maatregel zullen kleven. Wanneer de toegang tot 

softdrugs gelimiteerd en geregistreerd wordt kan een deel van de handel zich verplaatsen van 

coffeeshops, die gecontroleerd worden, naar ongecontroleerde straatverkoop van leden aan niet-

leden, of nog erger, van georganiseerde criminelen aan niet-leden . Deze straathandel levert extra 

overlast op, verminderd het toezicht dat op de kwantiteit en kwaliteit van verhandelde softdrugs 

wordt gehouden en zal onnodig veel aandacht van de politie vragen.  

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van deze plannen voor Apeldoorn.  

1) Is het College bekend met deze plannen?; 

2) Deelt het College de mening van D66 dat dit beleid illegale straatverkoop in de hand zal 

werken? Zo nee, waarom niet?; 

3) Is het College voornemens om, wanneer de coffeeshopcapaciteit ontoereikend lijkt, het aantal 

coffeeshopvergunningen te verhogen? Zo nee, waarom niet?; 

 

                                                 
1
 http://www.telegraaf.nl/binnenland/10807868/__Deur_dicht_voor_drugstoerist__.html?sn=binnenland,buitenland en 

http://www.nu.nl/binnenland/2653344/afwijzende-reacties-invoering-wietpas.html  



 

 

 

 

 - 3 - 

Burgemeesters Hoes van Maastricht en Bruls van Venlo geven aan dat minister Opstelten wilt helpen wanneer er te 

weinig politiecapaciteit is en maatwerk te willen leveren voor wat betreft het plafond van maximaal 2.000 leden per 

coffeeshop
2
. 

4) Meent het College dat Apeldoorn over voldoend e politiecapaciteit beschikt om de verwachte straathandel 

tegen te kunnen gaan en daarnaast de andere taken te kunnen uitvoeren? Zo nee, is het College 

voornemens om proactief met ‘Den Haag’ in gesprek te gaan om de politiecapaciteit te vergroten?; 

5) Is het College voornemens om proactief met de minister in gesprek te gaan over het plafond van maximaal 

2.000 leden per coffeeshop? 

D66 Apeldoorn 

Mark Sandmann 

 

Beantwoording vragen: 

1. Ja. 

 

2. De introductie van de wietpas past volgens ons binnen de oorspronkelijke doelstelling van het 

landelijke gedoogbeleid om vooral de lokale “markt” te bedienen en te reguleren. Gevolg van 

de introductie van de wietpas is dat minder gebruikers van softdrugs terecht kunnen bij een 

coffeeshop en dat de drempel voor het bezoeken van een coffeeshop groter wordt. Het is op 

dit moment lastig voorspellingen te doen over de gevolgen van de introductie van de wietpas 

voor de illegale straathandel. Er zijn namelijk nog geen landelijke ervaringen met de wietpas. 

Bovendien hebben we op lokaal niveau nog te weinig zicht op de exacte bezoekersaantallen 

van coffeeshops en het percentage van de bezoekers aan coffeeshops dat uit onze eigen 

gemeente komt. 

Kans op extra illegale straathandel is zeker reëel. Dit geldt volgens ons nog in grotere mate 

voor gemeenten in onze regio die geen coffeeshops toestaan (nuloptie). Na introductie van de 

wietpas kunnen gebruikers van softdrugs uit deze gemeenten namelijk niet meer terecht in 

Apeldoorn. 

3. Op dit moment hebben we hier nog geen standpunt over ingenomen. We zullen de eventuele 

gevolgen van de invoering van de wietpas volgen.    

4. We houden dit in de gaten in samenspraak met politie en het Openbaar Ministerie. In de lokale 

driehoek zal een keuze moeten worden gemaakt qua prioriteitstelling en het eventueel 

verschuiven van politie-inzet. Contact met de rijksoverheid/ “Den Haag” vindt plaats in VNG 

verband (met andere gemeenten) als er duidelijkheid is over de landelijke invoering van de 

wietpas. Ook kan het zijn dat ervaringen in pilotgemeenten invloed hebben op het landelijk 

beleid. Wij zijn daarin volgend. 

5. Zie punt 4: overleg vindt plaats in VNG verband. 

 

 

                                                                                                                                                       
2
 http://www.nu.nl/politiek/2662993/gemeenten-mogen-wietpas-later-invoeren.html  


