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I

Voorwoord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt het rapport 'Coffeeshops in Nederland anno 2003: aantallen, lokaal beleid, hand-
having en naleving'. Deze studie bevat twee onderdelen.  
Het eerste deel betreft een replicatie van het onderzoek naar coffeeshopbeleid in Nederland 
dat eerder is uitgevoerd over de jaren 1999 tot en met 2002.  
Het tweede deel bouwt verder op het eerste deel en is een verdiepingsslag op grond van 
interviews in 21 gemeenten; enerzijds zijn in totaal 39 coffeeshophouders bevraagd over de 
haalbaarheid om de coffeeshoprichtlijnen in de praktijk na te leven, anderzijds zijn 21 
gemeenteambtenaren en 21 politiemensen bevraagd die instaan voor de strafrechtelijke en 
bestuurlijke handhaving van het coffeeshopbeleid in hun gemeente. Zij werden bevraagd over 
de handhaving van de coffeeshoprichtlijnen. 
Dit onderzoek kon niet plaatsvinden zonder de medewerking van de coffeeshophouders, 
politiefunctionarissen en gemeenteambtenaren. De onderzoekers hebben op grote belang-
stelling en welwillendheid van deze mensen kunnen rekenen. 
Graag bedanken wij alle coffeeshophouders die meewerkten aan het onderzoek voor de 
gastvrijheid en voor het feit dat zij bereid waren antwoorden te geven op gevoelige vragen 
over naleving van de cannabisrichtlijnen. Eveneens bedanken wij de politiemensen en de 
gemeenteambtenaren voor de tijd die ze uittrokken om de onderzoekers te woord te staan. 
Onze speciale dank gaat uit naar de leden van de begeleidingscommissie voor de praktische 
tips en inhoudelijke ondersteuning die zij aan ons hebben verstrekt. 
 
 
Stefan Bogaerts 
Senioronderzoeker IVA 
14 juli 2004 
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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanleiding, opzet en vraagstelling 
 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
Ministerie van Justitie is onderzoek gedaan naar coffeeshopbeleid, handhaving en naleving 
anno 2003. De vraagstelling van het onderzoek is vierledig: 
- Hoeveel coffeeshops zijn er in Nederland? 
- Wat is het lokale beleid ten aanzien van coffeeshops? 
- Hoe worden de gedoogcriteria voor coffeeshops gehandhaafd en nageleefd? 
- Hoe zou een monitor handhaving en naleving coffeeshopcriteria er uit kunnen zien? 
 
Het onderzoek heeft plaatsgevonden in twee fasen. De eerste fase is een replicatiestudie: het 
onderzoek is een vijfde meting waarbij ambtenaren van de Nederlandse gemeenten zijn 
ondervraagd over het aantal coffeeshops en het lokale coffeeshopbeleid. Eerdere metingen 
zijn uitgevoerd door Bureau Intraval (Bieleman, Goeree & Naayer, 2003). De replicastudie 
biedt een globaal antwoord op de eerste drie vraagstellingen. Hiervoor zijn alle 489 gemeen-
ten in Nederland benaderd. De tweede fase van het onderzoek is een verdieping. In 21 
gemeenten hebben interviews plaatsgevonden met gemeenteambtenaren, politiefunctionaris-
sen en coffeeshophouders om een beter zicht te krijgen op de tweede en derde onderzoeks-
vraag: hoe werkt het coffeeshopbeleid in de praktijk, wat is de praktijk van de handhaving en 
hoe zit het met de naleving van het coffeeshopbeleid? Op basis van de ervaringen die zijn 
opgedaan bij het beantwoorden van deze vraagstellingen wordt een antwoord gegeven op de 
vierde vraagstelling, namelijk die van de coffeeshopmonitor.  
 
Samenvatting replicastudie 
 
Het aantal coffeeshops in Nederland laat een dalende lijn zien: in 2003 zijn er 754 coffee-
shops, wat bijna vier procent minder is dan vorig jaar (toen waren er 782 coffeeshops). Het 
percentage gemeenten met coffeeshops is vrijwel gelijk gebleven aan de percentages van 
voorgaande jaren: in 21,5 procent van de gemeenten zijn coffeeshops, in iets minder dan 80% 
van de gemeenten zijn geen coffeeshops. Driekwart van de gemeenten voert een nulbeleid, 
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een klein aantal gemeenten een maximumbeleid. Het bestaande en beoogde aantal coffee-
shops komt steeds dichter naar elkaar toe. Van de AHOJ-G criteria hebben in 2003, net als in 
2002, de criteria 'geen verkoop aan jeugdigen', 'geen overlast' en 'geen harddrugs' prioriteit bij 
het handhavingsbeleid.  
 
Samenvatting verdiepingsonderzoek 
 
De lokale invulling van het handhavingsbeleid ten aanzien van coffeeshops zorgt voor grote 
onderlinge verschillen. Die verschillen zitten bijvoorbeeld in de manier van controleren, de 
controlefrequentie en de functionarissen die een controle uitvoeren.  
Door te spreken met drie partijen in één gemeente (gemeenteambtenaren, politie en coffee-
shophouders) wordt een volledig beeld van beleid, handhaving en naleving in een gemeente 
verkregen. In het algemeen kan worden gesteld dat het coffeeshopbeleid in geen enkele 
gemeente leidt tot problemen. Wel vindt men sommige criteria onduidelijk, worden criteria niet 
steeds op een zelfde manier begrepen en verschilt de prioritering van gemeente tot gemeente. 
Zowel binnen als tussen gemeenten is er weinig eenduidigheid en transparantie.  
 
Gemeenteambtenaren aan het woord 
 
In de geselecteerde gemeenten is met beleidsadviseurs en juridisch medewerkers gesproken 
over het coffeeshopbeleid. De belangrijkste doelstelling van dit beleid is de scheiding van de 
markten van harddrugs en softdrugs. Daarnaast wil men de overlast beperken en een hand-
haafbaar beleid voeren. Elke gemeente geeft daartoe een eigen invulling die in meer dan de 
helft van de gevallen ook wordt getoetst.  
 
De AHOJ-G criteria zijn voor de meeste gemeenteambtenaren duidelijk, met uitzondering van 
het afficherings- en overlastcriterium. Gemeenten leggen verschillende prioriteiten. Het hard-
drugscriterium heeft doorgaans een hoge prioriteit, terwijl paradoxaal genoeg wordt gesteld 
dat het geen issue meer is. Er worden zeer zelden harddrugs aangetroffen in een coffeeshop. 
Het jeugdigencriterium heeft hoge prioriteit en wordt streng gecontroleerd.  
Ondanks een strikte handhaving is het criterium van maximale daghoeveelheid van vijf gram 
volgens de gemeenteambtenaren moeilijk te controleren. De maximale handelshoeveelheid 
wordt doorgaans gewogen; het nut van dit criterium wordt echter door enkele gemeente-
ambtenaren in twijfel getrokken. Het vestigingscriterium dat in de interdepartementale brief 
cannabisbeleid veel nadruk krijgt, wordt in 10 van de 21 gemeenten toegepast. Niet altijd 
wordt gewerkt met een vastgestelde afstand, soms wordt gewerkt met zachte criteria ('niet in 
de buurt van').  
 
Hoewel de bestuursrechtelijke sancties zeer divers zijn, werken de meeste gemeenten met 
een stappenplan (bij een eerste overtreding is de sanctie meestal licht, bij een tweede wat 
zwaarder en bij een derde nog zwaarder). Doorgaans geeft men bij een eerste overtreding 
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een formele bestuurlijke waarschuwing. Bij overtreding van het harddrugscriterium volgt in de 
meeste gemeenten een onmiddellijke sluiting.  
 
Politiefunctionarissen aan het woord 
 
De controle van de coffeeshops door politie gebeurt in elke gemeente verschillend. 
Bij de periodieke formele controles is er een frequentie die varieert van 'eigenlijk nooit' tot 
'eens per maand'. De politiefunctionarissen zijn doorgaans tevreden met de controlefrequen-
ties binnen hun gemeente. De periodieke formele controles worden op verschillende manieren 
uitgevoerd. Er zijn strikt kwantitatieve controles (alles wordt gewogen en gecheckt) die worden 
uitgevoerd door niet wijkgebonden politieteams of door een multidisciplinair team. Controles 
'op gevoel' zijn minder streng en worden doorgaans uitgevoerd door wijkteams. 
Bij informele controles loopt een politiefunctionaris (wijkagent, narcotica-expert, jeugdagent) 
onaangekondigd binnen bij een coffeeshop. Een enkele gemeente maakt gebruik van afvang- 
en fouilleeracties waarbij de klanten van een coffeeshop bevraagd en gecontroleerd worden 
bij het verlaten van de zaak. Soms is er een specifieke aanleiding, zoals meldingen of te 
handhaven bestuurlijke maatregelen, om extra observaties in te zetten. 
 
De AHOJ-G criteria worden in de gemeenten door de politie gehandhaafd. Met betrekking tot 
het afficheringscriterium heeft geen enkele gemeente vaste richtlijnen. Het harddrugscriterium 
is voor de politie helder, maar speelt nauwelijks nog een rol, omdat er bijna nooit overtre-
dingen zijn. Wel valt het moeilijk te controleren in de praktijk. Overlast is voor de politie een 
moeilijk maar belangrijk criterium. De objectiveerbaarheid van overlast is vaak een probleem. 
In alle gemeenten worden formele periodieke controles uitgevoerd om het jeugdigencriterium 
te handhaven. Naast formele controles wordt de politie wel eens door omwonenden getipt en 
krijgt ze soms signalen van jeugdigen zelf. De maximale daghoeveelheid van vijf gram wordt 
nauwelijks gecontroleerd. De handelshoeveelheid van 500 gram wordt in de helft van de 
gemeenten wel gewogen. Bijna in elke gemeente legt de politie prioriteit bij het jeugdigen-
criterium.  
 
Volgens de meeste politiefunctionarissen is de strafrechtelijke vervolging van overtredingen 
ten aanzien van het coffeeshopbeleid niet toereikend of passend. Over de bestuursrechtelijke 
sancties is men doorgaans wel tevreden. Wat de tevredenheid over het beleid betreft, is meer 
dan de helft van de politiefunctionarissen ontevreden, bijvoorbeeld over de slechte regeling 
voor de achterdeur of de gedoogsituatie.  
 
Coffeeshophouders aan het woord 
 
In totaal is gesproken met 39 coffeeshophouders. De bezochte coffeeshops zijn voor het 
merendeel 'sociale coffeeshops' en in een aantal gevallen is een afhaalcoffeeshop bezocht. 
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Alle coffeeshophouders zijn bekend met de criteria en weten waaraan ze zich moeten houden. 
Bekend zijn met is echter nog iets anders dan duidelijkheid.  
Het afficheringscriterium is niet voor iedereen duidelijk. Ongeveer de helft van de coffeeshop-
houders voelt geen noodzaak voor affichering, maar een kwart vindt het criterium belem-
merend. De meeste coffeeshophouders kregen in het verleden te maken met dealers van 
harddrugs in of nabij een coffeeshop. Controle op harddrugs bij klanten is moeilijk uit te 
voeren, maar coffeeshophouders kunnen wel verantwoordelijk worden gehouden als 
harddrugs bij een bezoeker wordt aangetroffen. 
Om aan het overlastcriterium te voldoen nemen coffeeshophouders tal van maatregelen, zoals 
het aanleggen van extra parkeerplaatsen of het aanstellen van portiers. Coffeeshophouders 
hebben soms het idee dat alle overlast in een buurt wordt toegeschreven aan de coffeeshop, 
terwijl dit niet altijd gerechtvaardigd is. Als het gaat om jeugdigen, dan geeft het merendeel 
van de coffeeshophouders aan in geval van twijfel een identiteitsbewijs te checken. Meer dan 
de helft van de coffeeshophouders vindt de huidige leeftijdsgrens goed, omdat het verlagen 
van die grens de nodige problemen met zich mee kan brengen. Wel zien ze dat er voor 
jongeren onder de 18 een probleem ontstaat. Er is een duidelijke behoefte aan softdrugs en 
het gevaar is dat jeugdigen er niet op een veilige (legale) manier aan kunnen komen. 
Scheiding van markten zou dan niet opgaan voor een zeer kwetsbare doelgroep. Ruim de 
helft van de ondervraagde coffeeshophouders houdt zich aan de maximale daghoeveelheid 
van vijf gram. Ze weten echter dat klanten na wisseling van personeel terugkomen of andere 
coffeeshops gaan bezoeken. Het nut van deze bepaling wordt door alle coffeeshophouders in 
twijfel getrokken. De maximale handelshoeveelheid leidt bij een groot deel van de coffeeshop-
houders tot problemen. De risico's van bijvullen van de voorraad, de overlast van het pende-
len tussen de voorraad en de coffeeshop en de starheid van het criterium vormen problemen. 
 
De samenwerking met de gemeente laat volgens de meeste coffeeshophouders te wensen 
over. Er is weinig contact, er is geen dialoog of de relatie is ronduit slecht. De samenwerking 
met de politie wordt in meer dan de helft van de gevallen positief beoordeeld. Controles 
variëren van 'zelden of nooit' tot 'eens in de maand'. De uitvoering van de controles is erg 
divers. Coffeeshophouders zien vaak verschillende mensen die controles uitvoeren en regel-
matig storen zij zich aan de onprofessionaliteit van controles. De pakkans wordt door de 
coffeeshophouders niet echt hoog geschat, maar door de dreiging van de bestuurlijke sancties 
(bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting) zeggen ze zich verplicht te voelen om zich aan de regels te 
houden. 
 
De haalbaarheid van een coffeeshopmonitor1 
 
Omdat het Ministerie van Justitie in de toekomst de handhaving en naleving van het coffee-
shopbeleid wil monitoren, wordt een eerste aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een 
monitor. Het voorstel bevat een kwantitatief en kwalitatief systeem en is gebaseerd op theore-
                                                           

1. De term 'coffeeshopmonitor' is een voorlopige titel.  
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tische indicatoren uit de Tafel van elf. De Tafel van elf krijgt bij voorkeur een centrale plaats in 
het monitorsysteem omdat de dimensies zowel in de richting van de handhavers als in de 
richting van de nalevers kunnen worden vertaald. De monitor kan in de verdere toekomst 
informatie geven over trends in handhaving en naleving en meerwaarde betekenen om het 
coffeeshopbeleid in de toekomst voor alle partijen en in het bijzonder voor beleidsmakers, 
transparanter te maken. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
 
De replicatiestudie toont aan dat het aantal coffeeshops blijft afnemen. De meeste gemeenten 
voeren een nulbeleid. 
 
Uit de verdiepende studie kunnen drie conclusies worden getrokken. Ten eerste zijn de AHOJ-
G criteria voor de gemeente, politie en coffeeshophouders niet steeds even duidelijk. Ten 
tweede is er het punt van de handhaving. Hierbij gaat het om de frequentie van controles (er is 
in veel gemeenten een discrepantie in de frequentiecontrole die gemeente, politie en coffee-
shophouders aangeven), maar ook over de wijze van controleren en de vraag naar de 
effectiviteit van verschillende manieren van handhaving. Ten derde is er het punt van het 
beleid. De handhavings- en nalevingspraktijk is afhankelijk van het gemeentelijke beleid dat 
wordt gevoerd. 
 
In het kader van de handhaving van het coffeeshopbeleid is het belangrijk om het afficherings-
criterium en het criterium van de handelshoeveelheid duidelijker te maken. Handhaving kan 
effectiever gebeuren wanneer prioriteiten in het beleid duidelijker worden gemaakt en wanneer 
de handhaving meer consistent kan gebeuren op grond van overleg. Handhaving is meer dan 
regelgeving. Een gemeente die alleen maar bezig is met het verstrakken van de beleidsregels 
zal doorgaans niet veel bereiken. Gemeente én politie zouden er goed aan doen de dialoog 
met de coffeeshophouders aan te gaan. In het algemeen is de bestuurlijke aanpak en sanctio-
nering goed inzetbaar bij de handhaving van het coffeeshopbeleid. Tenslotte is de praktijk van 
de inkoop van softdrugs problematisch. Het is aan te bevelen de achterdeur van de coffee-
shops te bekijken en te zoeken naar mogelijke oplossingen.  
 
Zowel de replicatiestudie als het verdiepingsonderzoek kunnen in de toekomst worden 
gebruikt voor monitoronderzoek. Methodologische verbeteringen op het vlak van data-
verzamelingsmethoden en –bronnen zijn echter noodzakelijk. Cijfers uit de politiebasis-
registratie zijn weinig bruikbaar voor monitoring omdat er zelden coffeeshopgerelateerde 
incidenten door de politie worden geregistreerd. De rechtstreekse bevraging van coffeeshop-
houders is zeker haalbaar en levert een meerwaarde op.  
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Leeswijzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit onderzoek is opgebouwd uit twee delen: de replicatiestudie en het verdiepende onderzoek. 
Alvorens de empirische bevindingen te bespreken, wordt in hoofdstuk één eerst het coffee-
shopbeleid in Nederland en de achtergronden ervan beschreven. Ook wordt ingegaan op 
enkele actuele ontwikkelingen.  
 
Hoofdstuk twee omvat het eerste deel van het onderzoek, de replicastudie. Deze studie bevat 
het aantal coffeeshops in Nederlandse gemeenten, de coffeeshopdichtheid, het gemeentelijke 
beleid, de beleidscriteria en de handhaving. Hoofdstuk twee wordt afgesloten met een samen-
vatting en conclusies.  
 
Deel II, de verdiepende fase, beslaat de hoofdstukken drie tot en met negen. Hoofdstuk drie 
beschrijft de onderzoeksmethoden van het verdiepende onderzoek. Hoofdstuk vier handelt 
over de beleidsmakers en is gebaseerd op gesprekken met gemeenteambtenaren. In hoofd-
stuk vijf komen de handhavers (op basis van gesprekken met de politie) aan bod en de 
gesprekken met nalevers (coffeeshophouders) zijn het onderwerp van hoofdstuk zes. In 
hoofdstuk zeven worden de antwoorden van de verschillende partijen binnen één gemeente 
met elkaar geconfronteerd: waar zijn overeenkomsten en verschillen te zien. Daarnaast wordt 
een korte vergelijking gemaakt met het onderzoek naar coffeeshopbeleid in 2002 en wordt 
ingegaan op de politieregistratie. In hoofdstuk acht wordt een eerste aanzet gegeven tot de 
constructie van een coffeeshopmonitor. Hoofdstuk negen besluit deze rapportage met con-
clusies en aanbevelingen. 
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Hoofdstuk 1 
 
Coffeeshopbeleid in Nederland 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het coffeeshopbeleid in Nederland. Eerst 
wordt ingegaan op de achtergrond van het beleid; vervolgens komen de geldende bepalingen 
aan bod. Ter afsluiting worden de actuele ontwikkelingen op dit terrein besproken. 
 
1.2.  Achtergrond: wet en handhaving 
 
De Opiumwet vormt de basis voor het cannabisbeleid in Nederland. Sinds 1976 maakt deze 
wet een onderscheid tussen drugs met een onaanvaardbaar risico (harddrugs: lijst I) en 
middelen met een geringer risico voor de volksgezondheid (softdrugs: lijst II). Dit onderscheid 
tussen harddrugs en softdrugs beoogt een scheiding te creëren in de markten met als doel te 
voorkomen dat mensen die softdrugs kopen, in aanraking komen met de verkoop van hard-
drugs.  
Artikel 3 van de Opiumwet bevat het verbod op bezit, productie en handel in cannabis. Het 
gebruik van cannabis wordt door de wet niet strafbaar gesteld.  
De handhaving van de verbodsbepalingen van de Opiumwet ligt in handen van het Openbaar 
Ministerie (OM). Het OM heeft richtlijnen opgesteld ten aanzien van de opsporing en vervol-
ging van overtredingen van de Opiumwet. De opsporing en vervolging van het bezit van 
softdrugs heeft de laagste prioriteit. Niettegenstaande het feit dat het bezit van een gebrui-
kershoeveelheid cannabis volgens de Opiumwet strafbaar is, zal geen strafrechtelijke ver-
volging worden ingesteld. Het OM stelt: "Tot en met vijf gram, de geringe hoeveelheid voor 
eigen gebruik, wordt daarom politiesepot toegepast. Bij hoeveelheden tussen de vijf en de 
dertig gram volgt bij ontdekking een strafrechtelijke reactie". Het bezit tot dertig gram wordt 
door de wetgever niet als misdrijf gezien, maar als overtreding.  
Anders is dit voor de teelt van cannabis, in het bijzonder voor de beroeps/bedrijfsmatige teelt. 
Het OM hanteert voor de beroeps/bedrijfsmatige teelt een gericht opsporingsbeleid. Er moet 
dan sprake zijn van meer dan vijf planten, er moeten indicatoren zijn met betrekking tot 
belichting, verwarming, bevloeiing et cetera en er wordt gekeken naar de rol van de verdachte: 
"is er bijvoorbeeld sprake van het gedurende langere tijd investeren in het telen van hennep 
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om geldelijk gewin te verkrijgen?" (www.om.nl/beleidsregels). Ook de handel wordt vervolgd, 
met als prioriteit de import en export.  
 
1.3.  Het  coffeeshopbeleid2 
 
Het gebruik van cannabis is sinds het einde van de jaren zestig een bekend verschijnsel. 
Sinds de jaren zeventig heeft het gebruik van softdrugs zich wijder verspreid in onze maat-
schappij en in de jaren tachtig verplaatste het gebruik van en de handel in softdrugs zich van 
jongerencentra en huisdealers naar commercieel geëxploiteerde coffeeshops. In 1991 heeft 
het OM de AHOJ-G criteria ingevoerd. Deze criteria staan voor:  
- Geen affichering (bij de verkoop van softdrugs). 
- Geen verkoop van harddrugs. 
- Geen overlast. 
- Geen verkoop van drugs aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot de coffeeshop. 
- Geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie (groter dan geschikt voor eigen 

gebruik). 
 

In de praktijk bleek al snel behoefte aan verdere aanscherping en verduidelijking van de 
criteria. Verschillende gemeenten legden de leeftijdsgrens voor 'jeugdigen' ergens anders en 
aan de hoeveelheden voor eigen gebruik werden verschillende invullingen gegeven. In 1994 
scherpte het College van Procureurs-generaal de richtlijnen aan: de leeftijdsgrens werd inge-
steld op 18 jaar, de maximale hoeveelheid per transactie op dertig gram en onder 'geen 
affichering' werd verstaan dat er geen reclame met uithangborden in etalages of via de media 
mocht worden gemaakt.  
In 1995 verscheen de Drugsnota 'Het Nederlandse drugsbeleid; continuïteit en verandering'. 
Daarin wordt opgemerkt dat vooral "De bonafide coffeeshops hebben bewezen een bijdrage 
te leveren aan de afscherming van sofdrugsgebruikers tegen de wereld van de harddrugs". 
Toch worden kritische kanttekeningen geplaatst bij de toename van het aantal coffeeshops en 
de overlast die door coffeeshops wordt veroorzaakt. Men pleit voor een sanering en een 
betere beheersing van de coffeeshops. Het kabinet wil onder andere de gecombineerde 
verkoop van alcohol en softdrugs verbieden en de maximale hoeveelheid per transactie 
verlagen van dertig naar vijf gram. Daarnaast moet de handelsvoorraad aan banden worden 
gelegd: door een maximum van 500 gram in te stellen.  
In 1996 zijn de 'Richtlijnen voor het opsporings- en strafvorderingsbeleid betreffende strafbare 
feiten van de Opiumwet' door het OM aangepast en in werking getreden. In deze richtlijnen 
wordt onder meer bepaald dat het lokale driehoeksoverleg het coffeeshopbeleid op onder-
delen nader kan bepalen.  

                                                           
2. Deze paragraaf is grotendeels ontleend aan de publicatie 'Coffeeshops in Nederland in 2002' (Bieleman, Goe-
ree & Naayer, 2003).  
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In 1999 wordt artikel 13b toegevoegd aan de Opiumwet. Dit artikel is bekend onder de naam 
'Wet Damocles'. Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te 
treden als een coffeeshop zich niet aan de lokale beleidsregels houdt.  
In 2000 worden de AHOJ-G criteria door het College van Procureurs-generaal opnieuw 
gedefinieerd:  
- Geen affichering: geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de betreffende 

lokaliteit. 
- Geen harddrugs: in de lokaliteit mogen geen harddrugs voorhanden zijn en/of verkocht 

worden.  
- Geen overlast: dit kan bestaan uit parkeeroverlast rond de lokaliteit, geluidshinder, ver-

vuiling en/of voor of nabij de lokaliteit rondhangende klanten. 
- Geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop. De 

leeftijdsgrens is gesteld op 18 jaar en moet strikt worden gehandhaafd. 
- Geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: geen verkoop van hoeveelheden 

boven de vijf gram per persoon per dag per lokaliteit. 
 

Naast deze criteria stelt het College dat een coffeeshop een alcoholvrije horecagelegenheid 
is. Tevens stelt zij dat in het lokale driehoeksoverleg de maximale handelshoeveelheid kan 
worden vastgesteld, waarbij niet boven het maximum van 500 gram mag worden gegaan. De 
politie heeft de taak de criteria te controleren en te handhaven. Van de coffeeshophouder en 
diens medewerkers wordt verwacht dat zij zich aan de criteria houden.  
 
1.4.  Actuele ontwikkelingen 
 
In het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor het softdrugsbeleid en cannabis-
gebruik. Daarnaast beschikken gemeenten met de totstandkoming van de Wet BIBOB over 
een instrument om vergunningaanvragen te toetsen. In deze paragraaf volgt een beknopt 
overzicht van de ontwikkelingen.  
 
In de actuele begrotingen van de ministeries van VWS en Justitie, het hoofdlijnenakkoord en 
het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving', wordt aandacht besteed aan het 
coffeeshopbeleid. Het ministerie van VWS wenst te komen tot een beperking en ontmoediging 
van drugsgebruik in het algemeen en cannabis- en XTC-gebruik in het bijzonder. Het Actie-
plan Ontmoediging Cannabis dat VWS heeft ontwikkeld, speelt hierbij een belangrijke rol. Het 
ministerie van Justitie stelt dat het coffeeshopbeleid op een aantal onderdelen nog niet het 
gewenste resultaat heeft opgeleverd (www.sidv.nl/actueel/drugbeleid.html; justitiebegroting 
2004). Vooral de afstand van coffeeshops tot scholen en tot de landsgrens is een belangrijk 
punt van aandacht. In het hoofdlijnenakkoord komen de aandachtspunten terug. Het kabinet 
wil in overleg treden met gemeenten om coffeeshops in de nabijheid van scholen en grens-
gebieden terug te dringen. Het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving' pleit 
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voor versterking van het lokale handhavingsbeleid ten aanzien van coffeeshops, in het 
bijzonder op de hierboven geschetste afstandscriteria.  
 
Een nieuwe ontwikkeling die ook voor coffeeshops gevolgen kan hebben, is de op 1 juni 2003 
in werking getreden Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbare bestuur 
(Wet BIBOB). Beoogd wordt te voorkomen dat door de aanbesteding van overheidsopdrach-
ten of het verlenen van subsidies of vergunningen, de overheid onbedoeld criminele activitei-
ten zou faciliteren. Hiertoe kan het gemeentelijke bestuur een advies vragen over de mate van 
gevaar dat misbruik van overheidsvoorzieningen zou plaatsvinden. Dit advies wordt gevraagd 
aan Bureau BIBOB. Coffeeshops worden gezien als mogelijk kwetsbaar voor criminaliteit: 
"Gezien het preventieve karakter van het instrument gaat het hierbij niet alleen om sectoren 
waar al sprake is van criminele bemoeienis, maar ook om sectoren die bepaalde kenmerken 
vertonen die wijzen op kwetsbaarheid voor criminaliteit. Hieronder vallen de volgende 
branches: transport, milieu, bouw, horeca, bordelen en coffeeshops, evenals bedrijven waarin 
substanties als bedoeld in de Opiumwet worden geproduceerd, verwerkt of verhandeld." De 
Wet BIBOB dient niet gebruikt te worden als basale weigeringsgrond voor vestiging van 
coffeeshops (hiervoor kan de gemeente gebruik maken van een nuloptiebeleid en de Wet 
Damocles) maar expliciet om de vergunningverlening aan coffeeshophouders die financiële 
banden met criminele organisaties onderhouden, te voorkomen. In de interdepartementale 
beleidsbrief cannabis wordt gepleit voor een bevordering van het gebruik van het BIBOB-
instrumentarium om criminele uitwassen rondom coffeeshops tegen te gaan.  
 
Met het verschijnen van de interdepartementale beleidsbrief cannabis op 23 april 2004 zijn er 
vier beleidsvoornemens geformuleerd door de ministeries van Justitie, VWS en BZK. Aller-
eerst is het voornemen om een actieplan ontmoediging cannabis op te zetten, om de pre-
ventieactiviteiten op het gebied van softdrugsgebruik te intensiveren. Ten tweede wil men een 
aanscherping van de handhaving van het cannabisbeleid. In overleg met gemeenten moet 
worden gekomen tot een striktere handhaving en een betere hantering van het afstands-
criterium tot scholen en (indien van toepassing) tot de landsgrens. Ook wil men de coffee-
shopbranche doorlichten en gemeenten stimuleren gebruik te maken van het BIBOB-instru-
mentarium. Ten derde wil men het coffeeshoptoerisme beter tegengaan, door onder andere 
invoering van mogelijke nadere regelgeving, door het beter tegengaan van illegale verkoop-
punten en door het grensoverschrijdend samenwerken. Daarnaast zullen de OM-richtlijnen op 
het gebied van affichering verder worden toegespitst voor het Internet. Ten vierde wil men de 
teelt van cannabis zo veel en zo goed mogelijk tegengaan, met samenwerking van zoveel 
mogelijk partijen, zoals ook woningcorporaties, gemeenten, belastingdienst en OM. 
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Deel I 
 
Coffeeshops en lokaal beleid anno 2003 
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Hoofdstuk 2 
 
De replicatiestudie: coffeeshops en lokaal beleid in  
Nederland 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden de empirische bevindingen van de replicastudie gepresenteerd. Nadat 
de methodologische aspecten besproken zijn, komen de resultaten aan bod. Deze betreffen 
het aantal coffeeshops en het gevoerde beleid in Nederlandse gemeenten, de coffeeshop-
dichtheid, beleidscriteria en de handhaving. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samen-
vatting en conclusies. 
 
2.2.  Methodologische aspecten van het  onderzoek 
 
2.2.1. De begeleidende brief  en de vragenli jst   
 
Er is een begeleidend schrijven gericht aan alle Nederlandse gemeenten waarin het onder-
zoek kort werd toegelicht. Met het begeleidende schrijven is de vragenlijst meegestuurd, zodat 
de respondenten deze konden invullen of, indien ze gebeld zouden worden, vooraf inzage 
kregen in de vragen en zich konden voorbereiden op het telefonische interview. 
Conform de criteria van een replicatiestudie, is de vragenlijst van Intraval integraal over-
genomen (bijlage 1). In overleg met de opdrachtgever en de begeleidingscommissie zijn 
enkele nieuwe vragen toegevoegd. De nieuwe vragen ten opzichte van vorige onderzoeken 
zijn in de bijlage dik gedrukt. 
De dataverzameling is identiek aan die van de eerdere onderzoeken. Gemeenten zonder 
coffeeshops werden telefonisch benaderd. De andere gemeenten hadden de keuze om 
schriftelijk of telefonisch te reageren. Minder dan vijf procent vulde de vragenlijst schriftelijk in. 
Van de 489 gemeenten weigerden twee gemeenten mee te werken omdat ze het te druk 
hadden. Van deze twee gemeenten werden de gegevens van vorig jaar overgenomen3. 
 

                                                           
3. Het gaat om twee gemeenten zonder coffeeshops. 
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2.2.2. De respondenten 
 
Door Bureau Intraval zijn adressen, telefoonnummers en contactpersonen aangeleverd. De 
meeste gegevens bleken bij benadering niet meer actueel. In ongeveer een derde van de 
gevallen zijn tussen het tijdstip van het vorige onderzoek en dit onderzoek wijzigingen 
opgetreden met betrekking tot het telefoonnummer en/of de betrokken ambtenaar die op de 
hoogte is van het gemeentelijke drugsbeleid. Dit zorgde voor vertraging omdat vooral de grote 
gemeenten moesten zoeken wie de verantwoordelijke op dit terrein is. Het interview is gehou-
den bij de ambtenaar die betrokken is bij het softdrugs- en coffeeshopbeleid. De betrokken 
ambtenaren bevinden zich op verschillende afdelingen; van voorlichting, juridische zaken, 
burgerzaken, ruimtelijke ordening en volksgezondheid tot het stafbureau en de concernstaf. 
Gegevens over beleid en aantallen in voorgaande jaren zijn ontleend aan eerder onderzoek 
door Bureau Intraval (Bieleman, Goeree & Naayer, 2003). 
 
2.2.3. De tweede belronde 
 
Enkele gegevens die door de ambtenaren zijn aangeleverd, leken niet te stroken met de 
gegevens van 2002. Daarom werd beslist om 60 gemeenten voor een tweede maal te contac-
teren, ter controle van de gegevens. Het waren gemeenten die aangaven geen coffeeshop-
beleid te voeren (dit aantal is aanzienlijk meer dan in 2002) en gemeenten die volgens eigen 
zeggen in 2002 een ander aantal coffeeshops hadden dan uit de gegevens van 2002 bleek. 
De verschillen tussen 2003 en 2002 kunnen deels worden toegeschreven aan verschillende 
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verschil in definitie of het verdwijnen van een 
coffeeshop ná het onderzoek in 2002. Voor het overige bleken de antwoorden betreffende 
2003 correct.  
 
2.2.4. De gemeenten  
 
In totaal zijn 487 gemeenten bevraagd over hun coffeeshopbeleid en het aantal coffeeshops 
op hun grondgebied. Een aantal gemeenten is in 2003 samengevoegd en enkele gemeenten 
hebben een naamswijziging ondergaan, waardoor het totale aantal niet overeenstemt met dat 
van 2002. (Steenwijk heet sinds 1-1-2002 Steenwijkerland en Bemmel sinds 1-1-2003 Linge-
waard). In 2002 werden door Bureau Intraval 496 gemeenten bevraagd. In onderstaande tabel 
wordt weergegeven welke gemeenten in 2003 door gemeentelijke herindeling zijn samen-
gevoegd. 
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Tabel 2.1. Gemeentelijke herindelingen (2003) 
 

Sas van Gent 
Axel 
Terneuzen 

Terneuzen 

Echt 
Susteren 

Echt-Susteren 

Oostburg 
Sluis-Aardenburg 

Sluis 

Oss  
Ravenstein 

Oss 

Hontenisse  
Hulst 

Hulst 

Heersjansdam 
Zwijndrecht 

Zwijndrecht 

 
Volgens het Openbaar Ministerie is een coffeeshop "Een alcoholvrije horecagelegenheid waar 
handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt" (Staatscourant 2000, p. 205). In één gemeente 
(Amsterdam) verstaat men onder een coffeeshop ook niet-alcoholvrije horecagelegenheden 
waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt. Gecombineerde verkoop van alcohol en 
drugs is hier niet verboden.  
 
2.3.  Aantal coffeeshops in Nederland 
 
Het aantal gemeenten zonder coffeeshops kent een minimale procentuele stijging (0,3 
procent) ten opzichte van vorig jaar. In 2003 heeft 78,7 procent (385 van de 489) van de 
gemeenten geen coffeeshop. In 2002 was dit 78,4 procent (389 van de 496). Sinds 2001 (79,2 
procent) is er sprake van een zekere stabilisatie van het aantal gemeenten zonder coffee-
shops.  
 
Aan gemeenten zonder coffeeshops is gevraagd naar actieve maatregelen om de vestiging 
van coffeeshops tegen te gaan. De meest genoemde maatregel is het instellen en handhaven 
van een nulbeleid (in 154 gemeenten). Zeventien gemeenten hebben geen maatregelen 
genomen en in negen gemeenten geeft men aan nog nooit aanvragen te hebben gehad voor 
de vestiging van een coffeeshop. Zevenendertig gemeenten voeren een regionaal beleid dat 
de vestiging van coffeeshops tegengaat. In zeven gemeenten worden aanvragen voor de 
vestiging van een coffeeshop systematisch afgewezen, door met behulp van een vergun-
ningensysteem vestiging tegen te gaan of moeilijker te maken (acht gemeenten) of vestiging 
van een coffeeshop te verbieden in het bestemmingsplan. Daarnaast geven 17 gemeenten 
aan vestiging van coffeeshops tegen te gaan middels diverse Algemene Plaatselijke Ver-
ordeningen (APV's).  
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Het totaal aantal coffeeshops in 2003 bedraagt 754, wat een daling is van bijna vier procent 
ten opzichte van 2002. Dit betekent dat de licht dalende lijn die in 2002 werd vastgesteld zich 
heeft doorgezet (zie figuur 2.2). 
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Figuur 2.2. Aantal coffeeshops in Nederland 
 
Er zijn in 2003 105 gemeenten met coffeeshops. In 2002 waren het er nog 107. Vierendertig 
gemeenten hebben één coffeeshop, 23 gemeenten hebben twee coffeeshops en 12 gemeen-
ten hebben drie coffeeshops. In acht gemeenten zijn 16 of meer coffeeshops gevestigd. In 
figuur 2.3 is te zien dat het aantal gemeenten met één coffeeshop in 2003, 6,7 procent is. Het 
aantal gemeenten met twee coffeeshops en 11 tot en met 15 coffeeshops is licht gestegen 
vergeleken met voorgaande jaren. Het aantal gemeenten met vier coffeeshops en 16 tot en 
met 20 coffeeshops is gedaald vergeleken met voorgaande jaren. De overige aantallen 
coffeeshops zijn in 2003 vrijwel dezelfde gebleven als in de voorbije jaren. 
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Figuur 2.3. Aantal coffeeshops in gemeenten mét coffeeshops (in procenten van totale aantal)  
 
 
Zowel in de grote steden als in de kleinere gemeenten zijn coffeeshops verdwenen. In Amster-
dam zijn er in 2003 12 coffeeshops minder dan in 2002. In 15 gemeenten zijn er één of meer 
coffeeshops verdwenen4. Redenen zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld het voeren van een 
actiever beleid (bijvoorbeeld uitsterfbeleid of nulbeleid) of verzet van omwonenden. Daarnaast 
kunnen overtredingen aanleiding zijn tot het intrekken van de vergunning of persoonlijke 
omstandigheden (coffeeshophouder zoekt een andere locatie of coffeeshophouder is over-
leden) leiden tot sluiting.  
In twee gemeenten is er een coffeeshop bijgekomen. In de ene gemeente bestond er ruimte 
binnen het maximumstelsel (er is nog ruimte voor twee coffeeshops extra), in de andere 
gemeente wil men in de behoefte aan softdrugs voldoen buiten het illegale circuit om zodat er 
controle kan worden uitgeoefend5. Het aantal coffeeshops in gemeenten met minder dan 
20.000 inwoners is ten opzichte van 2002 (12) gelijk gebleven; in de grotere gemeenten is een 
gestage afname (tabel 2.4). 
 

                                                           
4. In eerste instantie geven 17 gemeenten aan dat er coffeeshops zijn weggegaan, maar bij een nadere bestude-
ring blijkt het te gaan om een gemeente waar een coffeeshop sinds 2000 wegens een bestuurlijke maatregel is 
gesloten en in de andere gemeente gaat het om niet gedoogde verkooppunten die gesloten zijn. 
5. Deze gegevens zijn afkomstig van de betrokken ambtenaar. Uit een recente publicatie in een tijdschrift (Highli-
fe, april/mei  2004) blijkt echter dat deze coffeeshop nog niet feitelijk is gerealiseerd.  
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Tabel 2.4. Coffeeshops in Nederland naar gemeentegrootte 1999-2003 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 

Aantal inwoners n procent N procent n procent n procent n procent 

< 20.000 14 2 13 2 11 1 12 2 12 2 

20.000-50.000 84 10 81 10 86 11 79 10 73 10 

50.000-100.000 115 14 109 13 112 14 106 14 104 14 

100.000-

200.000 

190 22 184 23 183 23 174 22 168 22 

> 200.000 443 52 426 52 413 51 411 52 394 52 

Totaal  846 100 813 100 805 100 782 100 754 100 

 
De percentuele verdeling van de coffeeshops naar gemeentegrootte is gelijk aan die in 2002. 
De vijf gemeenten met meer dan 200.000 inwoners hebben, evenals in 2002, samen meer 
dan de helft van alle coffeeshops in Nederland (52 procent). In Amsterdam is 34 procent van 
alle coffeeshops gevestigd. In de 252 gemeenten met minder dan 20.000 inwoners is slechts 
twee procent van de coffeeshops gevestigd.  
 
Naast coffeeshops is er sinds enkele jaren een opkomst van smartshops en growshops 
(Kappers et al, 2003). Smartshops zijn winkels die niet-traditionele genotmiddelen verkopen, 
waaronder kruidenpreparaten met een veronderstelde psychoactieve werking, herbal ecstasy 
en hallucinogene paddestoelen. Growshops zijn winkels waar benodigdheden voor de thuis-
kweek van cannabis en attributen voor het roken van cannabis kunnen worden gekocht. 
Cannabis wordt niet verkocht in growshops, maar wel de cannabiszaden. Bijna acht procent 
van de gemeenteambtenaren geeft met zekerheid aan dat er smartshops aanwezig zijn in hun 
gemeenten; 86 procent van de respondenten is zeker dat er géén smartshops gevestigd zijn. 
De overblijvende respondenten kunnen geen informatie geven over de situatie in hun 
gemeente. Op basis van de informatie over exacte aantallen waar gemeenten over beschik-
ken, kan het totaal aantal smartshops op 85 worden geschat. Bijna 13 procent van alle 
gemeenten heeft growshops, 81% van de gemeenten heeft zeker geen growshops. Het aantal 
growshops wordt geschat op 93. De genoemde cijfers zijn gebaseerd op informatie van 
gemeenteambtenaren. De smart- en growshops vallen niet onder het handhavingsbeleid wat 
betekent dat niet alle gemeenteambtenaren een even goed zicht hebben op deze shops in 
hun gemeente. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger dan hen bekend is. De Voedsel en 
Waren Autoriteit schat het aantal smartshops in het voorjaar van 2003 op zo'n 165 (Kappers 
et al, 2003). Ook de aantallen in de HighLife Wijzer, een uitgave van het magazine HighLife, 
liggen beduidend hoger dan wat de gemeenteambtenaren aangeven. Kennis over smartshops 
en grondshops is dus gering bij gemeenteambtenaren. 
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2.4.  Coffeeshopdichtheid 
 
De coffeeshopdichtheid is de verhouding van het aantal coffeeshops per gemeente tot het 
aantal inwoners per gemeente. Almere telt het laagste aantal coffeeshops per inwoner 
(1/171.528) en wordt gevolgd door Haarlemmermeer (1/127.874). De grootste dichtheid is in 
Amsterdam (1/2.866), Leeuwarden (1/7024) en Maastricht (1/7217). Coffeeshopdichtheid is 
geen hard criterium om conclusies uit te trekken. Het geeft hooguit informatie over het 
'statisch spreidingsbeeld' in Nederland en het laat nauwelijks vergelijkingen toe tussen 
gemeenten. Wijzigingen in coffeeshopdichtheid zijn op de eerste plaats afhankelijk van het 
gemeentelijke coffeeshopbeleid. Voor een overzicht van de coffeeshopdichtheid per gemeente 
wordt verwezen naar bijlage 2. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gegevens puur 
gebaseerd zijn op het officieel aantal inwoners in de stad waar de desbetreffende coffeeshop 
is gelokaliseerd.  
 
2.5.  Het  gemeenteli jke beleid 
 
Gemeenten hanteren de landelijke AHOJ-G criteria, maar hebben de autonomie om zelf vorm 
te geven aan het coffeeshopbeleid. Om de vestiging van een coffeeshop te verhinderen, kan 
een gemeente zeer strikte bepalingen afkondigen. Het kan ook zo zijn dat randvoorwaarden 
(bijvoorbeeld vestigingsplaats) bepalen of ergens een coffeeshop mag komen. Als een 
gemeente ervoor kiest geen coffeeshops toe te laten, wordt een nulbeleid (nuloptie) gevoerd. 
Als er wel coffeeshops worden toegelaten, kan het aantal met behulp van een maximum-
stelsel aan een bepaalde limiet worden gebonden. In 2003 voert 76,5 procent van de 
gemeenten een nulbeleid en 23,3 procent een maximumstelsel. 
 
De invulling van een maximumstelsel of een nulbeleid kan op diverse manieren gebeuren. Dit 
wordt hieronder kort toegelicht6: 
- Verminderingsbeleid: het aantal coffeeshops dient te verminderen, de gemeente heeft 

echter nog geen maximum aantal vastgesteld. 
- Uitsterfbeleid: het aantal coffeeshops dient te worden teruggedrongen (al dan niet actief). 

Op een uitsterfbeleid volgt doorgaans een nul- of maximumstelsel.  
- Ontmoedigingsbeleid: de gemeente probeert door het stellen van nieuwe voorwaarden de 

ongewenste vestiging van nieuwe coffeeshops tegen te gaan en het aantal bestaande 
coffeeshops terug te dringen.  

- Bussems model: er zijn één of meer gecontroleerde verkooppunten van cannabis, 
ondergebracht in een daartoe aangewezen stichting. Dit model is ook bekend onder de 
naam: 'stichtingsmodel'.  

 

                                                           
6. Afgeleid uit: Bieleman, B.; P. Goeree en H. Naayer (2003). Aantal coffeeshops en gemeentelijk beleid in 2002. 
Groningen: Intraval.  
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Daarnaast is er nog sprake van een: 
- Vestigingsbeleid: er wordt geen maximum aantal gehanteerd, maar er zijn echter wel strikte 

regels opgesteld met betrekking tot de locatie van coffeeshops. 
- Regionaal beleid: er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over het te voeren 

coffeeshopbeleid.  
 
In vergelijking met voorgaande jaren is het gemeentelijke beleid weinig gewijzigd. De enige 
wijzigingen situeren zich in gemeenten met een nulbeleid (gedaald ten opzichte van voor-
gaande jaren), regionaal beleid (gestegen ten opzichte van voorgaande jaren) en geen beleid7 
(gestegen ten opzichte van voorgaande jaren). De aantallen voor geen, nul- en maximum-
beleid zijn in tabel 2.5 terug te vinden8.  
 
Tabel 2.5. Gemeenten naar soort beleid, 1999-2003 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Beleidsvorm N procent N procent n procent n procent n procent 
Geen beleid 44 8 29 5 24 5 14 3 35 7 
Nulbeleid 386 72 396 73 370 73 364 73 316 65 
Maximumstelsel 86 16 89 17 87 17 84 17 85 17 
 Aantal cs >  
 toegestaan 

16 19 19 21 9 10 10 12 5 6 

 Aantal cs = 
 toegestaan 

57 66 56 63 64 74 62 74 67 83 

 Aantal cs < 
 toegestaan 

13 15 14 16 14 16 12 14 9 11 

Totaal  515 96 514 95 481 95 462 93 436 89 

 
Uit tabel 2.5 kan worden afgeleid dat het percentage gemeenten met een maximumbeleid 
waar het aantal aanwezige coffeeshops gelijk was aan het aantal toegestane coffeeshops 
tussen 1999 en 2003, steeg van 66 tot 83.  
In 2003 hanteren 85 gemeenten een maximumstelsel. In vijf gevallen is er sprake van méér 
coffeeshops dan volgens het maximumstelsel is toegestaan. Dit is minder dan in 2002; toen 
was dit nog in 10 gemeenten het geval. De vijf gemeenten hebben samen zeven coffeeshops 
meer dan het beleid voorschrijft (versus 16 in 2002). In negen gemeenten is er sprake van 
vestiging van minder coffeeshops dan toegestaan. Daar is in totaal nog ruimte voor 12 coffee-
shops. In 2002 was er in 12 gemeenten sprake van minder coffeeshops dan toegestaan en 
deze 12 gemeenten hadden gezamenlijk nog ruimte voor 17 coffeeshops. 
In tabel 2.6 staan de gegevens van alleen de gemeenten waar coffeeshops aanwezig zijn9.  

                                                           
7. Een extra telefonische check heeft geleerd dat er daadwerkelijk 35 gemeenten zijn waar op dit moment geen 
coffeeshop beleid bestaat. In zes van deze gemeenten is het wel in ontwikkeling. 
8. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten de volledige tabel in de bijlagen (bijlage 1b) op te nemen. 
De overige gehanteerde categorieën verhouden zich niet tot elkaar op "wederzijds uitsluitende wijze" en kunnen 
dus in principe niet naast elkaar gezet worden.  
9. In bijlage 1b is een tabel met alle beleidsvormen terug te vinden. 
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De tabel geeft weinig veranderingen aan ten opzichte van 2002. In drie gemeenten waar een 
nulbeleid wordt gevoerd, is toch een coffeeshop. In 2002 was dit het geval in vijf gemeenten. 
Als wordt gekeken hoeveel coffeeshops aanwezig zijn in gemeenten met een nulbeleid, dan 
blijkt het in alle drie de gevallen om één coffeeshop te gaan.  
 
Tabel 2.6. Gemeenten met coffeeshops naar soort beleid, 1999-2003 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Beleidsvorm N procent n procent n procent n procent n procent 
Geen beleid 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Nulbeleid 10 9 5 5 6 6 5 4 3 3 
Maximumstelsel 77 73 81 78 83 78 80 75 79 76 
Totaal  89 84 86 83 89 84 86 80 82 79 

 
De vraag naar het regionale beleid en regionale afspraken is een nieuw element in het onder-
zoek. Vijftig procent van de Nederlandse gemeenten heeft regionaal beleid en/of regionale 
afspraken gemaakt omtrent coffeeshops. De vormgeving van het beleid is zeer divers. In 
sommige gevallen betreft het alleen afspraken over hoofdlijnen, bijvoorbeeld wanneer in het 
driehoeksoverleg (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) wordt afgesproken dat men in 
principe tegen de vestiging van coffeeshops is. In andere gevallen zijn de afspraken specifie-
ker en wordt er bijvoorbeeld aangegeven dat er in een district sprake is van een nulbeleid, met 
uitzondering van één gemeente die wordt aangemerkt als centrumgemeente. Hier wordt de 
vestiging van coffeeshops wél toegestaan. 
De grotere gemeenten (meer dan 100.000 inwoners) maken relatief minder regionale afspra-
ken en/of beleid in vergelijking met de kleinere gemeenten (61 procent van de gemeenten met 
meer dan 100.000 inwoners versus 49 procent van de gemeenten met minder dan 100.000 
inwoners).  
De concrete doelen die de gemeenten hebben geformuleerd zijn te vatten in vier topics: 
'beheersen' ("het beheersen en reguleren van het aanbod van coffeeshops en de wijze van 
exploitatie"), 'beschermen' ("het beschermen van de openbare orde, de veiligheid en het 
woon- en leefklimaat in de gemeente") 'handhaven' ("het handhaven en reguleren van de 
softdrugshandel"), en 'reguleren' ("het reguleren van het aanbod en het tegengaan van de 
onderhandse handel in softdrugs"). In enkele gemeenten wordt aangegeven dat het coffee-
shopbeleid tot doel heeft de volksgezondheid te beschermen. 
 
2.6.  De beleidscriteria 
 
De gemeenten met coffeeshops zijn gevraagd naar de geldende beleidscriteria, zoals het 
voorkomen van de gecombineerde verkoop van alcohol en cannabis, de afstandcriteria die 
mogelijk zijn opgesteld ten aanzien van scholen en de landsgrens, de handhaving van de 
AHOJ-G criteria, de 500-grams norm en tenslotte overtredingen en prioritering.  
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2.6.1. Gecombineerde verkoop van alcohol en cannabis 
 
In 1999 waren er nog 10 gemeenten waar het verbod op de gecombineerde verkoop van 
alcohol en cannabis niet van toepassing was. Sinds 2000 is er nog maar één gemeente 
(Amsterdam) waar de gecombineerde verkoop is toegestaan.  
 
2.6.2. Afstandscriteria 
 
Van de 105 gemeenten met coffeeshops geeft 72,9 procent aan dat er beleid is ontwikkeld ten 
aanzien van de afstand van een coffeeshop tot scholen. Dit was in 2002 nog 67,3 procent. De 
afstand tot scholen is divers. Een afstand van 250 meter tussen de coffeeshop en de school 
(33,3 procent) is het meest genoemd. Er zijn ook gemeenten die geen specifieke afstand 
hanteren als wel de bepaling hebben dat een coffeeshop zich niet in dezelfde straat mag 
bevinden als een school of dat een coffeeshop "niet nabij" een school mag liggen. Het blijkt in 
de praktijk soms moeilijk om het afstandscriterium in concrete afstand uit te drukken. Op de 
vraag of gemeenten ook beleid formuleren ten aanzien van de afstand van een coffeeshop tot 
de landsgrens, antwoordt geen enkele gemeente positief. In 2002 had één gemeente hiervoor 
een criterium. 
 
2.6.3. AHOJ-G criter ia en 500-grams norm 
 
In 2002 antwoordde 97 procent van de gemeenten dat er sprake was van handhaving van de 
AHOJ-G criteria. In 2003 is dit voor alle gemeenten met coffeeshops het geval. De criteria A, 
H, O en J worden in alle gemeenten gehandhaafd. Het criterium G, dat maximaal vijf gram per 
persoon per dag verkocht mag worden, wordt in één gemeente niet gehandhaafd. 
Naast de AHOJ-G criteria geeft het College van procureurs-generaal aan dat in het lokale 
driehoeksoverleg de maximale handelsvoorraad van coffeeshops kan worden vastgesteld op 
maximaal 500 gram. In 2002 werd de norm van 500 gram door 87,9 procent van de gemeen-
ten gehandhaafd, in 2003 is dit 92,5 procent. Handhaving van deze norm kent een lichte 
stijging.  
 
2.7.  Handhaving 
 
De AHOJ-G criteria worden bijna overal door de politie gehandhaafd. In veel gevallen is er 
sprake van samenwerking met gemeente (drugsoverlastteam), het Openbaar Ministerie of met 
een horeca-interventieteam. De wijze van handhaving verschilt van periodieke controles tot 
onaangekondigde steekproefsgewijze controles enerzijds en van reactief optreden naar 
aanleiding van telefonische meldingen tot pro-actief toezicht houden anderzijds. 
Met betrekking tot de prioritering van de AHOJ-G criteria, wordt in de meeste gemeenten 
prioriteit gegeven aan het criterium 'geen verkoop aan jeugdigen', net zoals in 2002. Dit wordt 
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gevolgd door 'overlast' en 'harddrugs'. Aan 'affichering' en 'verkoop van grotere hoeveelheden' 
wordt minder prioriteit gegeven.  
 
Informatie over het aantal overtredingen van de AHOJ-G criteria in 2003 is onvolledig. Slechts 
de helft van de gemeenteambtenaren kan aangeven of er wel of geen overtredingen zijn 
geweest. In totaal antwoordt 12,3 procent van de gemeenten dat er daadwerkelijk sprake van 
overtredingen is geweest. De vaakst geregistreerde overtreding is de verkoop van softdrugs 
aan jeugdigen. Dit betekent niet dat dit criterium per definitie het vaakst wordt overtreden, 
maar getuigt bijvoorbeeld van het feit dat hier prioriteit aan wordt gegeven bij de handhaving. 
 
2.8.  Samenvatt ing en conclusies 
 
Het percentage gemeenten met coffeeshops is in 2003 vrijwel gelijk aan dat van de afgelopen 
jaren. Sinds 2001 is er een stabilisatie opgetreden. In ongeveer 22 procent van de gemeenten 
zijn coffeeshops, in de overige 78 procent zijn geen coffeeshops. In 2003 zijn er 754 coffee-
shops in Nederland, wat een daling is van bijna vier procent ten opzicht van 2002. Zowel in de 
grote steden als in een aantal kleinere zijn het afgelopen jaar coffeeshops gesloten. Hierdoor 
is inmiddels in 83 procent van de gemeenten met een maximumstelsel het aantal gevestigde 
coffeeshops in overeenstemming met de beleidsdoelstelling. In drie gemeenten met een 
nulbeleid is in 2003 toch een coffeeshop gevestigd, terwijl dit in 2002 nog het geval was in vijf 
gemeenten. In een tweetal gemeenten werden nieuwe coffeeshops gevestigd. Hiervoor was 
ruimte omdat het maximum aantal dat gesteld werd nog niet was bereikt of omdat een nul-
beleid werd vervangen door een beleid waarin wel ruimte was voor een coffeeshop. Uiteinde-
lijk blijkt het bestaande en geprefereerde aantal coffeeshops steeds sterker naar elkaar toe te 
groeien.  
Van de AHOJ-G criteria hebben in 2003 de criteria 'geen verkoop aan jeugdigen', 'geen 
overlast' en 'geen harddrugs' prioriteit bij het handhavingsbeleid. Dit was ook het geval in 
2002. Er is weinig verandering opgetreden in gemeenten die een nulbeleid voerden en de 
vestiging van een coffeeshop wilden voorkomen. Vaker dan voorheen werd het aspect 
regionaal beleid genoemd.  
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Deel II 
 
Handhaving en naleving: gemeenten, politie en 
coffeeshophouders aan het woord 
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Hoofdstuk 3 
 
Methode van het verdiepende onderzoek  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.  Inleiding 
 
In deel II van dit onderzoek is een verdiepingsslag gemaakt. Hiervoor zijn 21 gemeenten 
geselecteerd. De doelstelling van deze verdiepingsslag is tweeledig. Via persoonlijke gesprek-
ken is geprobeerd meer inzicht te krijgen in de manier waarop het handhavingsbeleid in de 
praktijk wordt uitgevoerd door gemeente en politie. Ook inzicht in de naleving is een belangrijk 
doel. Om dit te realiseren zijn met alle partijen (gemeente, politie en coffeeshophouders) 
gesprekken gevoerd. De gesprekken met de politie en de coffeeshophouders verliepen face to 
face. Met de gemeenten zijn telefonische gesprekken gevoerd. Zij zijn minder betrokken bij de 
concrete handhaving.  
Het aantal interviews met coffeeshophouders bedraagt 39. Binnen enkele gemeenten is met 
meerdere coffeeshophouders gesproken.  
De steekproef is niet representatief genoeg om op landelijke niveau conclusies te trekken, 
maar laat wel toe te argumenteren dat er geen éénduidig landelijk beleid bestaat: handhaving 
en naleving zijn vooral gemeentegebonden.  
De opzet van dit onderzoek laat wel toe 'binnen' gemeenten uitspraken te doen over overeen-
komsten en verschillen tussen 'de resultaten' van politie, gemeenteambtenaren en coffee-
shophouders.  
 
3.2.  De selectie van de gemeenten 
 
Bij de selectie van de 21 gemeenten voor de verdiepende studie werd rekening gehouden met 
regionale spreiding. Enkele grote, middelgrote en kleinere gemeenten werden geselecteerd. 
Het kleine aantal gemeenten beoogt geen representatieve landelijke dekking. De 21 gemeen-
ten die geselecteerd zijn voor de verdiepende fase zijn: 
 

Amsterdam Arnhem Assen Delft Den Haag 
Den Bosch Ede Eindhoven Enschede Groningen 
Kerkrade Leeuwarden Maastricht Nijmegen Rotterdam 

Sittard-Geleen Tilburg Utrecht Vianen Vlissingen 
Zwolle     
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3.3.  De respondenten 
 
In de 21 gemeenten zijn gesprekken gevoerd met drie verschillende partijen; de beleids-
makers (gemeenteambtenaren, voor checklist zie bijlage 3), de handhavers (politiefunctio-
narissen, voor checklist zie bijlage 4) en de nalevers (coffeeshophouders, voor checklist zie 
bijlage 5).  
De gesprekken met de gemeenten gebeurden telefonisch. De vragen hebben met name 
betrekking op het beleid dat wordt gevoerd en op de handhavingsafspraken. Aan de betrokken 
ambtenaar (dezelfde als die de vragenlijst voor deel I van het onderzoek heeft ingevuld) is 
gevraagd een naam van een contactpersoon bij de politie door te geven en een lijst met de 
coffeeshops in de gemeente. Met de politie vonden face to face interviews plaats. Er waren 
gesprekken met diverse politiefunctionarissen, van wijkagenten tot rechercheurs en narcotica-
experts. Dit zorgt ervoor dat er een breed beeld ontstaat van de handhaving van het coffee-
shopbeleid. De insteek van het gesprek is de concrete handhavingspraktijk van de politie: wat 
doet de politie, op welke manier wordt opgetreden, wanneer en hoe vinden controles plaats, et 
cetera?  
Na de gesprekken met gemeente en politie werden face to face interviews met coffeeshop-
houders gehouden. In de meeste gevallen werden de eigenaars gesproken, in enkele gevallen 
vonden de gesprekken plaats met één van de beheerders. Het doel van de gesprekken was 
meer inzicht  te krijgen in de naleving van het coffeeshopbeleid.  
 
3.4.  Het  instrumentarium 
 
De checklist die gebruikt is tijdens de telefonische interviews met gemeenteambtenaren gaat 
dieper in op het beleid dan de vragenlijst van de replicastudie. Zo is voor de replicastudie 
alleen gevraagd of de AHOJ-G criteria worden gehandhaafd, terwijl tijdens de verdiepende 
fase wordt doorgevraagd op de concrete invulling hiervan en de partijen die hier een rol bij 
spelen. Ook is in de checklist aandacht voor (interne) communicatie en samenwerking en 
wordt de eigen mening over beleid en regelgeving bevraagd.  
  
Basis van de checklist is het concept van de 'Tafel van elf'. De 'Tafel van elf' is ontwikkeld in 
opdracht van het Ministerie van Justitie en behelst een samenhangende opsomming van 
gedragswetenschappelijke variabelen en dimensies die bepalend zijn voor de naleving van 
regelgeving (Ministerie van Justitie, 2002). De volgende onderwerpen komen aan bod: (1) 
kennis van regels (heeft men er weet van en hoe duidelijk zijn ze?), (2) kosten en baten van 
naleving, (3) mate van acceptatie, (4) normgetrouwheid, (5) informele controle, (6) informele 
meldingskans, (7) controlekans, (8) detectiekans, (9) selectiviteit, (10) sanctiekans en (11) 
sanctie ernst. Net zoals bij de gemeenten is politiefunctionarissen en coffeeshophouders 
gevraagd om een concrete invulling te geven van criteria en is ook ingegaan op communi-
catie, samenwerking en de eigen opvatting over het coffeeshopbeleid en de regelgeving. 
 



 

31

3.5.  De respons 
 
Tijdens de replicastudie werd de gemeenteambtenaren gevraagd of zij bereid waren hun 
medewerking te verlenen aan de verdiepende fase van het onderzoek. Alle 21 ambtenaren 
waren hiertoe bereid. De namen van politiemensen die bij het coffeeshopbeleid betrokken zijn, 
zijn via de gemeenteambtenaren verkregen. De politiefunctionarissen zijn telefonisch bena-
derd om een afspraak te maken voor een interview over de handhavingspraktijk. Iedereen 
werkte mee. 
De gegevens over de coffeeshops zijn eveneens via de gemeente verkregen. Per gemeente is 
een lijst met alle coffeeshops verkregen waaruit at random coffeeshops werden getrokken. 
Nadat in het telefoongesprek een korte uitleg van doel en opzet van het onderzoek was gege-
ven, is gevraagd of de coffeeshophouder bereid was tot een gesprek. Naarmate het onder-
zoek vorderde zijn er verschillen in respons vastgesteld. Aanvankelijk stemde de meerderheid 
in met het interview. De non responsgroep had geen tijd of belangstelling of was moeilijk 
bereikbaar (belden niet terug of beantwoordden de telefoon niet). Slechts één coffeeshop-
houder was, om ons onbekende redenen, na telefonische toezegging achteraf toch niet bereid 
tot een gesprek.  
Later echter was slechts de helft van de coffeeshophouders bereid om mee te werken. Meer-
dere redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Op het ogenblik van benaderen was in de 
media veel negatieve berichtgeving over coffeeshops. Ook zou het kunnen liggen aan de 
andere persoon die contact zocht met de coffeeshophouders. 
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Hoofdstuk 4 
 
Gemeenteambtenaren aan het woord 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.  Inleiding  
 
In dit hoofdstuk wordt de informatie uit de interviews met de gemeenteambtenaren besproken. 
Het beleid, de criteria, de communicatie en de samenwerking in de gemeenten komen aan de 
orde. Het betreft de antwoorden van 21 gemeenteambtenaren.  
 
4.2.  Respondenten  
 
In acht van de 21 gemeenten werd gesproken met een medewerker van de afdeling openbare 
orde en veiligheid (OOV) en in zeven gemeenten met een medewerker van een juridische 
afdeling. In zes gemeenten is gesproken met medewerkers van een andere afdeling, bijvoor-
beeld de afdeling bijzondere wetten of de afdeling milieu en vergunningen. De meerderheid 
van de ambtenaren is beleidsadviseur (soms senior) of juridisch medewerker. Tien respon-
denten zijn minder dan vijf jaar werkzaam in huidige functie (en belast met het coffeeshop-
beleid), de andere 11 respondenten zijn langer dan vijf jaar werkzaam in hun huidige functie. 
In 11 gemeenten is de respondent de enige functionaris die zich bezighoudt met het coffee-
shopbeleid. In de andere 10 gemeenten zijn meerdere personen betrokken bij de vormgeving 
van het beleid.  
 
4.3.  Het  beleid 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Visie en doelen Scheiding markten en overlast vermindering 
Veranderingen beleid Aanscherping, invoering maximumstelsel 
Toetsing beleid Ja (in 11 gemeenten) 

 
De visie achter het beleid is volgens de meeste ambtenaren de scheiding van de markten. 
Door het instellen van coffeeshops hoeft een softdrugsgebruiker zich niet te begeven in 
illegale kringen en komt hij niet op plaatsen waar softdrugs en harddrugs naast elkaar worden 
verkocht. Ook stelt men dat het beleid werd ingesteld om de overlast te verminderen en de 
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openbare orde op een effectieve manier te kunnen handhaven. Volgens één gemeente-
functionaris heeft de beleidsvisie achter het coffeeshopbeleid eveneens te maken met het 
weren van het contact van jongeren met softdrugs.  
 
De doelen die de gemeenten hebben gesteld vertonen sterke overeenkomst met de beleids-
visies die worden weergegeven. Men wil een scheiding van de markten bereiken én men wil 
de overlast zoveel mogelijk beperken (in grensgemeenten wordt het 'drugstoerisme' in dit 
verband genoemd). De coffeeshops mogen geen bedreiging vormen voor de openbare orde 
en veiligheid en daarom moet het beleid handhaafbaar zijn. In twee gemeenten geven de 
ambtenaren specifiek aan dat zij tot doel hebben kwetsbare groepen (en dan met name 
jongeren) te beschermen. In vier gemeenten is het doel (vaak op langere termijn) te komen tot 
minder coffeeshops. Tenslotte wordt in één gemeente gesteld dat men wenst te komen tot 
een "goede regeling voor de achterdeur".  
 
Wat veranderingen in het beleid in de afgelopen jaren betreft, geven negen gemeenten aan 
dat er aanscherpingen zijn geweest van het coffeeshopbeleid. Criteria zijn duidelijker 
gemaakt, er zijn afspraken gemaakt over het aantal periodieke controles en er zijn bijvoor-
beeld extra eisen gesteld (zoals ten aanzien van de afstand van een coffeeshop tot een 
school). Volgens zeven gemeenten is er niet veel veranderd en vijf gemeenten zeggen dat ze 
een maximumstelsel hebben ingevoerd. Opvallend is dat in twee van de vijf gemeenten het 
maximum aantal coffeeshops is toegenomen ten opzichte van enkele jaren geleden. 
 
Het coffeeshopbeleid wordt in 11 van de 21 gemeenten getoetst. In de meeste gevallen 
gebeurt dit eenmalig, in sommige gevallen is er sprake van monitoring (eens in de vijf jaar, of 
zelfs jaarlijks). Het coffeeshopbeleid van 10 gemeenten wordt niet getoetst of geëvalueerd.  
 
4.4.  De cri teria 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Duidelijkheid Merendeel vindt de criteria duidelijk 
Prioriteiten Harddrugs en jeugdigen 
Affichering Onduidelijkheid, maar wel controle 
Harddrugs Strenge controles, maar komt zelden voor 
Overlast Subjectief, lastig, vaak reactief optreden 
Jeugdigen Belangrijk criterium 
Maximale daghoeveelheid Moeilijk controleerbaar, niet duidelijk hoe wordt gehandhaafd 
Handelshoeveelheid Handhaving voorraad 500 gram 
Vestigingscriteria In 10 gemeenten 

 
Voor de meeste gemeentefunctionarissen zijn de criteria rondom het coffeeshopbeleid duide-
lijk. In zes gemeenten zorgt alleen het afficheringscriterium nogal eens voor onduidelijkheid. 
Het is niet helemaal duidelijk wat nu precies wordt bedoeld met 'geen affichering'. Mag een 



 

35

coffeeshop bijvoorbeeld wel of geen wietblad op de gevel hebben en mag een coffeeshop 
überhaupt een internetsite hebben?  
Twee gemeenten hebben problemen met het overlastcriterium. Dit geldt met name voor het 
objectiveren van dit criterium. Zij stellen dat overlast in de meeste gevallen een subjectieve 
beleving is; hoe kan dit geobjectiveerd worden? 
Twee gemeenten geven (onbewust) een opvallend antwoord op de vraag of de criteria duide-
lijk zijn. Eén gemeente geeft bijvoorbeeld aan dat zij zich conformeert aan de AHOJ-G criteria, 
waarbij ze als uitleg geeft: "… dat er niet meer dan dertig gram per persoon per dag verkocht 
mag worden". De richtlijn van het OM geeft aan dat dit vijf gram per persoon per dag is. In één 
gemeente wordt het A-criterium ingevuld als zijnde het alcoholcriterium. De affichering kwam 
niet terug in het verhaal van deze gemeentefunctionaris, totdat de onderzoeker hem hiernaar 
vroeg.  
 
Bijna elke gemeente stelt beleidsprioriteiten. Voor het merendeel van de gemeenten is dat het 
harddrugscriterium. Dit uit zich bijvoorbeeld in zwaardere (voornamelijk bestuurlijke) sancties. 
Tegelijkertijd geeft men ook aan dat de markten van softdrugs en harddrugs in een coffeeshop 
sterk gescheiden zijn.  
Het jeugdcriterium is eveneens belangrijk. Acht gemeenten geven prioriteit aan het weren van 
jeugdigen onder de 18 jaar uit coffeeshops. Het overlastcriterium wordt door vier gemeenten 
genoemd en twee gemeenten geven prioriteit aan het criterium van de maximale daghoeveel-
heid. Het afficheringscriterium heeft in één gemeente prioriteit (mede doordat het OM in deze 
gemeente hier nadruk op legt), terwijl vier gemeenten expliciet vermelden dat dit criterium bij 
hen de laagste prioriteit heeft (zoniet geen prioriteit). 
Naast de AHOJ-G criteria wordt in diverse gemeenten een veelheid aan aanvullende criteria 
gehanteerd. In onderstaand overzicht worden alle genoemde aanvullende criteria op een rij 
gezet: 
 
Tabel 4.1. Aanvullende criteria waaraan coffeeshophouders zich moeten houden 
 
Aanvullend criterium Vaak genoemd10 
Vestigingseisen (bv afstand scholen, aantasting woon- en leefklimaat) +++++ 
Eisen aan openingstijden +++++  
Geen verkoop van alcohol ++++ 
Beheerder moet aanwezig zijn ++ 
Geen verkoop van smartdrugs  ++ 
Vergunning niet overdraagbaar ++ 
Deur mag niet open staan + 
Geen terrassen geoorloofd + 
Alleen behendigheidsautomaten toegestaan + 

 

                                                           
10. Het gaat niet om exacte aantallen, hoe meer +, hoe meer gemeenten dit hebben genoemd. 
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4.4.1. Aff ichering 
 
Qua handhaving levert het afficheringscriterium een zeer divers beeld op in de verschillende 
gemeenten. In vijf gemeenten is er geen specifieke controle op dit criterium, in twee gemeen-
ten heeft dit criterium geen prioriteit. Als men toevallig tegen een advertentie van een coffee-
shop aan loopt, wordt er actie ondernomen, maar verder wordt er niet actief op gelet. Vier 
gemeenten hebben problemen met het criterium omdat het veel onduidelijkheid schept. Wat is 
nu precies summiere affichering? Eén gemeente zegt: "We hebben hierover vaak discussie 
met de politie. Er is ook zo weinig informatie te krijgen over de vraag wat dit criterium nu 
praktisch zou moeten inhouden." Affichering via internet is voor drie gemeenten een aan-
dachtspunt. Zij bekijken regelmatig of de coffeeshops in hun gemeente websites hebben en 
wat er op die sites te vinden is. Ook dit punt vindt men lastig: wat mag wel en niet op het 
internet? 
 
4.4.2. Harddrugs 
 
Voor 14 gemeenten is het harddrugscriterium eenvoudig. Er wordt totaal niets toegestaan of 
gedoogd en als er harddrugs worden gevonden, volgen er direct sancties. Of er in deze 
gemeenten actief of reactief gewerkt wordt aan handhaving van dit criterium is onduidelijk. In 
één gemeente wordt het harddrugscriterium niet actief gecontroleerd (reactief beleid). In vier 
gemeenten wordt streng gecontroleerd op harddrugs. Nochtans geven de vier ambtenaren 
aan dat harddrugs niet echt iets is wat speelt. Een van hen stelt: "we controleren wel heel 
streng maar het is niet meer echt een issue. Het is denk ik al zo'n 10 jaar geleden dat hier een 
overtreding op is geconstateerd".  
 
4.4.3. Overlast 
 
Voor de meeste gemeenteambtenaren is het overlastcriterium lastig, omdat het vaak om een 
subjectieve invulling gaat. Meestal wordt dit criterium reactief benaderd: omwonenden maken 
melding van overlast bij bijvoorbeeld de politie of bij een speciaal overlastmeldpunt waarna 
actie wordt ondernomen. In sommige gemeenten is het overlastcriterium duidelijk beschreven 
en ligt de nadruk bijvoorbeeld op lawaai, parkeeroverlast of zwerfvuil.  
 
4.4.4. Jeugdigen 
 
Bijna overal vindt strikte handhaving plaats van het jeugdigencriterium. Er wordt gekeken naar 
de leeftijd van jeugdigen bij reguliere controles, maar ook wordt gereageerd op signalen van 
scholen en/of ouders. Eén gemeente geeft aan dat het jeugdigencriterium punt van aandacht 
is en blijft, maar dat het de afgelopen vier jaar niet meer is voorgekomen dat een coffeeshop-
houder hiertegen heeft gezondigd. Deze gemeente heeft het beleid opgesteld dat elke 
bezoeker, ongeacht leeftijd, een identiteitsbewijs bij zich moet dragen en in de coffeeshop 
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moet tonen. In een andere gemeente wordt hetzelfde beleid gevoerd. Bij politiecontroles 
worden dan ook de identiteitsbewijzen van alle bezoekers gecheckt. 
In één gemeente wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdigen van 16 of 18 jaar en 
jeugdigen onder de 16 jaar. Dit uit zich vooral in het sanctiebeleid; als jeugdigen onder de 16 
in een coffeeshop worden betrapt gelden zwaardere sancties voor de coffeeshophouder. In 
een andere gemeente moet de coffeeshophouder kunnen aantonen (bijvoorbeeld via 
cameraopnames) dat een minderjarige bezoeker wél om zijn identiteitsbewijs is gevraagd. Het 
komt volgens die gemeente namelijk regelmatig voor dat jeugdigen met een vals bewijs of met 
een bewijs van een ouder iemand (broer of neef) de coffeeshop betreden, en dat hoeft dan 
niet voor rekening te komen van de coffeeshophouder.  
 
4.4.5. Maximale daghoeveelheid 
 
Alle gemeenten vinden dat de verkoop van vijf gram (in één gemeente spreekt men over 
dertig gram) per persoon per dag moeilijk controleerbaar is. De meeste gemeenten zeggen 
echter dat zij dit criterium "strikt handhaven", maar als wordt doorgevraagd hoe dat dan in 
praktijk wordt gedaan, moeten zij het antwoord schuldig blijven. Vijf gemeenten oefenen hier 
geen controles op uit. 
Eén gemeente vormt bij dit criterium enigszins een uitzondering. Zij geeft aan dat de over-
schrijding van de maximale daghoeveelheid de afgelopen tijd het vaakst aanleiding is geweest 
voor bestuursrechtelijk optreden. Hier wordt strikt gehandhaafd, mede door controles waarbij 
bezoekers van een coffeeshop worden 'afgevangen' (buiten de coffeeshop staat politie te 
wachten en vraagt de bezoeker naar een identiteitsbewijs en naar de gekochte softdrugs). 
Deze gemeente geeft aan dat het G-criterium met reguliere controles niet te handhaven is. 
Dat verschillende gemeenten op een verschillende manier invulling geven aan het G-criterium 
blijkt ook uit de verschillende convenanten die werden onderzocht. In de ene gemeente mag 
slechts vijf gram per 24 uur worden verkocht; andere gemeenten spreken van vijf gram per 
dag. 
 
4.4.6. Handelshoeveelheid 
 
Er wordt door de gemeenten niet zoveel gezegd over de maximale handelshoeveelheid. Elke 
gemeente hanteert een maximum van 500 gram handelshoeveelheid. In sommige gemeenten 
wekt dit criterium irritatie op: "Het is toch gewoon struisvogelpolitiek? Iedereen weet dat een 
normale coffeeshop niet kan functioneren met een handelsvoorraad van 500 gram". In één 
gemeente wordt gezegd: "Je hoeft niet te gaan handhaven op een handelshoeveelheid van 
500 gram, want dan kun je ze allemaal wel sluiten". Toch wordt in de overige gemeenten 
aandacht besteed aan het criterium en wordt bij een controle doorgaans de voorraad 
gewogen.  
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4.4.7. Vest igingscriteria  
 
In de interdepartementale brief cannabisbeleid wordt het afstandscriterium benadrukt: de 
afstand die een coffeeshop heeft tot bijvoorbeeld scholen of (indien van toepassing) tot de 
grens. 
 
In het huidige onderzoek geven 10 van de 21 gemeenten expliciet aan te werken met vesti-
gingscriteria ten aanzien van scholen of ten aanzien van plekken waar veel jongeren zich 
ophouden. Daarnaast zijn nog drie gemeenten bezig met de ontwikkeling van afstandscriteria. 
Eén gemeente geeft aan dat er ooit een afstandscriterium was, maar toen bleek dat elke 
coffeeshop in de gemeente dan binnen de gestelde afstand van een school zou liggen. Toen 
is er nog over gedacht om voor nieuwe coffeeshops een afstandscriterium in te stellen, maar 
ook dat bleek niet haalbaar. De gemeente heeft besloten om het afstandscriterium niet meer 
toe te passen.  
 
Van de gemeenten waar gewerkt wordt met een afstandscriterium, wordt in vijf gemeenten 
een vaste afstand genoemd (variërend van 100 tot 500 meter). In de overige gemeenten wordt 
het afstandscriterium op een andere manier bepaald, zoals bijvoorbeeld "Een coffeeshop mag 
niet in de nabijheid zijn van.." of "Een coffeeshop mag niet in dezelfde straat liggen als..". 
 
Eén gemeente is niet gelukkig met de vestigingscriteria. Door het invoeren van dit criterium 
wordt er namelijk voor gezorgd dat enkele gereputeerde coffeeshops moeten verdwijnen. 
 
4.5 Overtredingen:  part i jen en sancties 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Handhaving Doorgaans door politie en OM, soms door multidisciplinaire teams 
Stappenplan sancties Gebruikt in 17 gemeenten 
Waarschuwingen In 17 gemeenten: eerste overtreding is bestuurlijke waarschuwing 

 
Elke gemeente gaat op een eigen manier om met overtredingen. In elke gemeente kunnen 
overtredingen zowel op bestuursrechtelijke als op strafrechtelijke wijze worden aangepakt. De 
focus in deze rapportage ligt op de bestuursrechtelijke maatregelen.  
 
De partijen die volgens de gemeenteambtenaren een rol spelen bij de handhaving van het 
beleid en optreden bij overtredingen, zijn in eerste instantie de politie en het OM. In sommige 
gevallen worden controles van de coffeeshops uitgevoerd door multidisciplinaire teams, 
waarin bijvoorbeeld ook douane en belastingfunctionarissen zitten. In één gemeente heeft 
elke coffeeshop een eigen begeleidingscommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van de 
gemeente, politie, consultatiebureau voor alcohol en drugs en buurt. Ook de coffeeshop-
houder heeft zitting in de begeleidingscommissie. De gang van zaken omtrent de coffeeshop 
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wordt besproken in de begeleidingscommissie en als er problemen zijn, dan worden die ook 
direct besproken.  
 
In nagenoeg alle gemeenten wordt met betrekking tot bestuurlijke maatregelen gewerkt met 
een stappenplan of 'drietrapsraket' als het gaat om sancties naar aanleiding van overtredin-
gen. In één gemeente is dit niet het geval: hier wordt een coffeeshop direct gesloten (voor 
bepaalde tijd) als er een overtreding wordt geconstateerd. Eens per jaar krijgen de coffee-
shophouders een schriftelijke 'waarschuwing' met een overzicht van de geldende bepalingen 
en de sancties die gelden indien overtredingen plaatsvinden. De gemeente vindt dat de 
coffeeshophouders voldoende gewaarschuwd worden door dit schrijven, en laat daarom 
verdere waarschuwingen achterwege. Zij gaat dus direct over tot sluiting bij overtreding. 
In negen gemeenten wordt er geen onderscheid gemaakt naar het criterium waarop de 
overtreding betrekking heeft (uitgezonderd het harddrugscriterium, zie tabel 4.2). Bij een 
eerste overtreding volgt een waarschuwing, een tweede overtreding leidt tot een sluiting voor 
korte tijd (variërend van twee weken tot drie maanden) en een derde overtreding leidt tot een 
sluiting voor langere tijd (variërend van een half jaar tot een jaar, soms met intrekking van de 
gedoogvergunning).  
In de overige gemeenten zijn de sancties aangepast per criterium. Het afficheringscriterium 
wordt doorgaans het minst zwaar gesanctioneerd. In sommige gevallen wordt een gesprek 
gevoerd met de coffeeshophouder waarin hij wordt gewezen op de overtreding. In andere 
gevallen volgt er na een overtreding een waarschuwing. Ook wordt in twee gemeenten een 
overleg met de coffeeshophouder gevoerd als er een overtreding van het overlastcriterium 
plaatsvindt.  
Het overtreden van het harddrugscriterium wordt het zwaarste gesanctioneerd: in de meeste 
gevallen leidt het aantreffen van harddrugs in de coffeeshop tot onmiddellijke sluiting. 
Bij het jeugdigencriterium maakt één gemeente onderscheid naar leeftijd (jonger dan 16 jaar 
wordt strenger bestraft dan 16 en 17 jaar). Eén gemeente maakt het onderscheid naar de 
aanwezigheid van jeugdigen in de coffeeshop en verkoop van softdrugs aan jeugdigen in de 
coffeeshop. In tabel 4.2 worden per gemeente de bestuurlijke sancties per criterium geïllu-
streerd. 
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Tabel 4.2. Handhavingsbeleid op de AHOJ-G criteria11 
 
 Affichering Harddrugs Overlast Jeugdigen Daghoeveelheid 
1 1. waarschuwing 

2. tijdelijk X 
X 1. waarschuwing 

2. tijdelijk X 
1. waarschuwing 
2. tijdelijk X 

1. waarschuwing 
2. tijdelijk X 

2 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 6 mnd 

3 Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

X (meestal tijdelijk) Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

X (tijdelijk) Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

4 1. contact csh 
2. waarschuwing 
3. tijdelijk X 

X 1. waarschuwing 
2. tijdelijk X 

1. waarschuwing 
2. tijdelijk X 

1. waarschuwing 
2. tijdelijk X 

5 Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

1. X 3 mnd 
2. X 

Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

Per keer bekijken 
welke sanctie past 
bij overtreding. 

6 1. waarschuwing 
2. X 3 – 12 mnd 
3. X  

1. X 3 – 12 mnd 
2. X 

1. gesprek met csh 
2. waarschuwing 
3. X 3 –12 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 – 12 mnd 
3. X  

1. waarschuwing 
2. X 3 – 12 mnd 
3. X  

7 1. waarschuwing 
2. X 2 wkn 
3. X 3 mnd 

1. X 1 jaar 
2. X 1 jaar 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 
3. X 3 mnd 

8 - X 1 jaar 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

9 1. waarschuwing 
2. gedoogverg. intr. 

1. X max 1 jaar 1. waarschuwing 
2. gedoogverg. intr. 

<16 jr:  
X gedoogverg. intr. 
16-17 jr: 
1. waarschuwing 
2. X 1 mnd 
3. X  

- 

10 1. waarschuwing 
2. X max 6 mnd 
3. X 12 mnd 

X 
(als csh geen 
schuld heeft: 
waarschuwing) 

1. waarschuwing 
2. X max 6 mnd 
3. X 12 mnd 

1. waarschuwing 
2. X max 6 mnd 
3. X 12 mnd 

1. waarschuwing 
2. X max 6 mnd 
3. X 12 mnd 

11 1. waarschuwing 
2. waarschuwing 
3. X 

X 1. waarschuwing 
2. waarschuwing 
3. X 

1. waarschuwing 
2. waarschuwing 
3. X 

1. waarschuwing 
2. waarschuwing 
3. X 

12 - X 1 jaar X (? Termijn) X (? Termijn) X (? Termijn) 
13 1. waarschuwing 

2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. X 6 mnd 
2. X 1 jaar 
3. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

14 1. waarschuwing 
2 X 2 wkn 

1. waarschuwing 
2. X 

1. waarschuwing 
2. X (bep. tijd) 

1. waarschuwing 
2. X (bep. tijd) 

1. waarschuwing 
2. X (bep. tijd) 

 

                                                           
11. Een X staat voor sluiting van de coffeeshop (X 12 mnd betekent een sluiting van twaalf maanden). Verder is 
er in de meeste gevallen sprake van een opsomming: bij de eerste overtreding is de sanctie een waarschuwing, 
bij de tweede overtreding volgt een sluiting, enzovoorts. 
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 Affichering Harddrugs Overlast Jeugdigen Daghoeveelheid 
15 1. waarschuwing 

2. X 9 mnd 
X 1. waarschuwing 

2. X 9 mnd 
1. waarschuwing 
2. X 9 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 9 mnd 

16 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

X 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

17 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. X 1 jaar 
2. X 

1. waarschuwing 
2. aanp. sluitingstijd 
3. X 2 wkn – 3 mnd 

In cs 
1. X 4 wkn 
2. X 1 jaar 
3. X 1 jaar 
verkocht aan 
1. X 3 mnd 
2. X 1 jaar 
3. X 1 jaar 

1. waarschuwing 
2. X 1 mnd 

18 - 1. X 6 mnd  1. gesprek met csh 
2. dwangsom (evt 
X) 

1. waarschuwing 
2. X tijdelijk 
3. X 6 mnd 

1. waarschuwing 
2. X tijdelijk 
3. X 6 mnd 

19 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

X 1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

1. waarschuwing 
2. X 3 mnd 

20 1. waarschuwing 
2. X 1 wk 
3. X 2 wkn (intr 
verg) 
4. X 

X 1. waarschuwing 
2. X 1 wk 
3. X 2 wkn (intr 
verg) 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 1 wk 
3. X 2 wkn (intr 
verg) 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 1 wk 
3. X 2 wkn (intr verg) 
4. X 

21 1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. X 6 mnd 
2. X 1 jaar 
3. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

1. waarschuwing 
2. X 6 mnd 
3. X 1 jaar 
4. X 

 
Elke gemeente geeft aan dat naleving van de criteria door de coffeeshophouders redelijk tot 
goed gebeurt. De belangrijkste redenen zijn de strenge controles en de zware bestuurlijke 
sancties bij overtredingen. "Vorig jaar zijn twee coffeeshops voor zes maanden gesloten, dus 
dan zijn de coffeeshophouders zich er danig van bewust dat ze de regels moeten naleven. Het 
is toch hun brood". De helft van de gemeenten weet niet hoeveel overtredingen er in 2003 zijn 
geweest. De overige gemeenten geven aan dat er overtredingen waren die in twee gevallen 
hebben geleid tot sluiting. De overige overtredingen zijn afgehandeld met een bestuurlijke 
waarschuwing. 
 
4.6 Communicat ie en samenwerking 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Interne communicatie Ja (in 18 gemeenten) 
Mening ambtenaar beleid "Goed, maar…" 
Contact politie Regelmatig (al dan niet structureel) en goed 
Contact OM Niet regelmatig, maar wel goed 
Communicatie andere 
gemeenten 

Door 11 gemeenten niet, negen wel 
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In 18 gemeenten wordt regelmatig intern gecommuniceerd over het coffeeshopbeleid. In drie 
gemeenten is er binnen het ambtelijke apparaat geen communicatie. In enkele gemeenten 
waar communicatie is, betreft het een structureel overleg waarbij coffeeshops bijvoorbeeld om 
de twee maanden op de agenda staan. Vaak is er overleg als hier een directe aanleiding toe 
is. Deze aanleiding kan zowel coffeeshopspecifiek als algemeen van aard zijn. Voorbeelden 
van coffeeshopspecifieke kwesties zijn: vergunningverlening voor vestiging en veranderingen 
in het coffeeshopbeleid.  
 
De persoonlijke houding van de gemeenteambtenaar ten aanzien van het coffeeshopbeleid 
kan invloed hebben op de kijk naar coffeeshops. Een ambtenaar die tegenstander is van 
softdruggebruik zal minder flexibel omgaan met controles en sancties dan een ambtenaar die 
een meer liberale houding heeft. In de meeste gevallen vinden de gemeenteambtenaren het 
coffeeshopbeleid wel goed. Deze uitspraak wordt echter vaak gevolgd door 'maar,…'. Beden-
kingen betreffen onder andere de slechte regelingen met betrekking tot de achterdeur, het 
buiten de boot vallen van 15 tot 18 jarigen, het moeten sluiten van een goede coffeeshop door 
strengere handhaving van het afstandscriterium en de positie van Nederland ten opzichte van 
andere landen. Een grote groep ambtenaren geeft aan het zo wel goed te vinden. De uitersten 
van legalisering en totaal verbieden zijn volgens hen ook geen optie, de huidige praktijk is de 
minst slechte oplossing. In meer dan de helft van de gemeenten denkt de ambtenaar echter 
wel dat het bestaan van de coffeeshopeigenaar niet gemakkelijk is: de illegale achterdeur, de 
onhoudbaarheid van een maximale handelsvoorraad van 500 gram en een constante dreiging 
met strenge controles en sancties en ogen die voortdurend op je gericht zijn. 
 
Over de contacten met het OM, maar vooral met de politie zijn de gemeenteambtenaren in het 
algemeen tevreden. Bijna allemaal zijn zij zeer te spreken over de communicatie met de 
politie. Er is vaak een vast aanspreekpunt en regelmatig worden één-op-één contacten onder-
houden. In twee gemeenten is men minder te spreken over de communicatie met de politie: 
informatie wordt volgens de ambtenaar niet tijdig genoeg meegedeeld. Eén gemeente verlaat 
zich totaal op de politie: zij voert een reactief beleid op basis van signalen van de politie. 
Met het OM hebben de meeste gemeenten veel minder contact. Toch noemt men het contact 
wel goed. Het overleg speelt zich voornamelijk af in de lokale driehoek en er is verder weinig 
structureel of incidenteel contact met het OM. 
 
Met betrekking tot communicatie die gemeenten hebben over coffeeshopincidenten, worden 
als belangrijkste gesprekspartners de burgers en de politie genoemd. Ouders, omwonenden 
en soms scholen sturen brieven naar de gemeenten of bellen deze op om melding te maken 
van overlast of de aanwezigheid van jongeren in of nabij de coffeeshop. Als zich incidenten 
voordoen waarvoor de politie een proces-verbaal opstelt, wordt dit meestal direct gerappor-
teerd aan de gemeente. In een enkel geval wordt de gemeenteambtenaar meteen ter plaatse 
geroepen om, indien noodzakelijk, een bestuurlijke maatregel af te kondigen. In één gemeente 
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is de ambtenaar eens benaderd door een coffeeshophouder in wiens zaak zich lastige klanten 
bevonden waarbij hij hulp nodig had.  
Zes van de 21 gemeenten communiceren regelmatig met andere gemeenten over het coffee-
shopbeleid in organen zoals de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten of een grenssteden-
overleg. Vijf gemeenten werken op een andere manier samen met andere gemeenten. Eén 
vervult een centrumfunctie voor de omringende gemeenten en een viertal voert regelmatig 
overleg met andere gemeenten om tot regionale afspraken en/of controles te komen. Over het 
vervullen van een centrumfunctie merken andere ambtenaren op dat hun gemeente dat even-
eens doet, maar dat dit niet in overleg gebeurt met omringende gemeenten. Deze ambtenaren 
beschrijven de relatie met omringende gemeenten niet als samenwerking, maar meer in 
termen van tegenwerking. Burgers uit de omliggende gemeenten waar een nulbeleid wordt 
gevoerd komen naar de gemeente waar wel coffeeshops gevestigd zijn wat vaak zorgt voor 
extra overlast. 
Elf gemeenten werken niet samen met andere gemeenten. Een reden die hiervoor wordt 
gegeven – naast het gevoerde nulbeleid van omringende gemeenten – is de specifieke om-
standigheid van de eigen gemeente. Deze is niet vergelijkbaar met die in andere gemeenten 
waardoor men weinig voordeel denkt te hebben van samenwerking. 
 
Er zijn drie aandachtspunten die de ambtenaren los van een specifieke vraag aan de onder-
zoekers willen meegeven. Ten eerste het feit dat er geen zicht is op de kwaliteit van de drugs 
die in de coffeeshops worden verkocht. Als de keten transparanter zou zijn, kunnen hier 
controles op plaatsvinden. De legalisering die hiervoor nodig is, zal echter met name in inter-
nationaal perspectief niet tot de mogelijkheden behoren. Ten tweede geeft een grensgemeen-
te aan veel overlast te ervaren van drugstoerisme. Ten derde wil één gemeente in komend 
nieuw beleid opnemen dat er begeleidingscommissies voor coffeeshops moeten worden 
ingesteld: een periodiek informeel overleg van de burgemeester met partijen zoals omwonen-
den, ondernemers, politie, vertegenwoordiger verslavingszorg en de coffeeshophouder om 
met elkaar van gedachten te wisselen. 
 
4.7.  Samengevat:  Tafel  van elf  
 
In het algemeen zijn er geen opvallende veranderingen ten opzichte van 2002 (Bieleman, 
Goeree & Naayer, 2003).  
Kijkend naar vijf voor gemeenteambtenaren van toepassing zijnde dimensies van de Tafel van 
elf (kennis en duidelijkheid van regels, redelijkheid en nuttigheid van regels, controleerbaar-
heid, sanctiekans en sanctie-ernst) valt het volgende te zeggen. 
 
Al met al lijkt aan de condities voor handhaving volgens de gemeenteambtenaren redelijk 
voldaan. Voor de meeste gemeenteambtenaren zijn het harddrugscriterium, het jeugdigen-
criterium en het criterium van de maximale daghoeveelheid duidelijk. Voor het afficherings-
criterium en het overlastcriterium is het minder duidelijk. Sommige gemeenteambtenaren 
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rapporteren problemen met de toepassing van het afficherings- en overlastcriterium: wat houdt 
het feitelijk in, wat is 'summiere affichering' en wat is overlast? Niet elk criterium heeft dezelfde 
prioriteit. Het harddrugscriterium heeft een hoge prioriteit, niettegenstaande het voor de 
meeste eigenlijk geen issue meer is, omdat er nooit of zeer zelden harddrugs worden aan-
getroffen in een coffeeshop. Het jeugdigencriterium heeft hoge prioriteit, hier wordt volgens de 
gemeenteambtenaren streng op gecontroleerd. Het criterium van maximale daghoeveelheid 
van vijf gram is volgens de gemeenteambtenaren moeilijk te controleren, hoewel er een 
'strikte handhaving' plaatsvindt. Op de vraag hoe de handhaving gebeurt, blijven zij het ant-
woord veelal schuldig. Het is anders gesteld met de maximale handelshoeveelheid. Die wordt 
doorgaans gewogen. Het nut van dit criterium wordt door een aantal gemeenteambtenaren in 
twijfel getrokken. Het vestigingscriterium dat in de interdepartementale brief cannabisbeleid 
veel nadruk krijgt, wordt in 10 van de 21 gemeenten gehanteerd. Niet altijd wordt gewerkt met 
een vastgestelde afstand, soms wordt gewerkt met zachte criteria ('niet in de buurt van'). 
 
Bijna in elke gemeente wordt intern overleg gepleegd over het coffeeshopbeleid. In enkele 
gemeenten wordt alleen gecommuniceerd als er zich problemen voordoen. De gemeenten 
hebben doorgaans regelmatig contact met de politie (zowel structureel als incidenteel) en 
noemen deze contacten goed. Het contact met het OM is ook goed, maar minder intensief. 
Samenwerking met andere gemeenten komt in meer dan de helft van de gevallen niet voor. 
Enkele gemeenten zijn betrokken in bovengemeentelijke overleggroepen, zoals het grens-
stedenoverleg of de VNG. 
 
De toepassing van bestuursrechtelijke sancties is verschillend. De meeste gemeenten werken 
met een stappenplan. Doorgaans wordt bij een eerste overtreding een formele bestuurlijke 
waarschuwing gegeven. Bij overtreding van het harddrugscriterium volgt in de meeste geval-
len een onmiddellijke sluiting. 
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Hoofdstuk 5 
 
Politiefunctionarissen aan het woord 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk zijn de politiefunctionarissen aan het woord. Onderwerpen die besproken 
worden zijn achtereenvolgens de uitvoering van periodieke controles, de criteria, naleving van 
de regels door coffeeshophouders, sancties, visie, veranderingen en mening over het beleid 
en communicatie. 
 
5.2.  Respondenten 
 
In de 21 bezochte gemeenten is in totaal met 24 politiefunctionarissen gesproken. De meeste 
van hen zijn reeds lange tijd bij de politie werkzaam: bijna de helft heeft een dienstverband 
van meer dan 25 jaar. Slechts vier functionarissen zijn korter dan 10 jaar in dienst. De functies 
van de respondenten zijn in te delen in drie categorieën: beleidsmatig, leidinggevend en uit-
voerend. Ongeveer de helft van de respondenten heeft een leidinggevende positie, variërend 
van buurtcoördinator tot chef recherche. Zeven respondenten zijn beleidsmedewerker en vier 
zijn wijkagent12 en zijn werkzaam op een uitvoerend niveau. Met betrekking tot specialisatie 
kan worden opgemerkt dat zowel rechercheurs, beleidsmedewerkers als wijkagenten verant-
woordelijk zijn voor een breed samengesteld pakket van onderwerpen. Softdrugs en ver-
dovende middelen maken hier onderdeel van uit. Omdat coffeeshops zich veelal in het 
centrum van de stad bevinden en zich daar ook de horeca centreert, worden horeca en 
coffeeshops vaak samengenomen. Voor acht van de gesproken politiefunctionarissen geldt 
deze brede focus niet. Zij richten zich als taakaccenter, coördinator of expert nadrukkelijk op 
de handhaving van het drugsbeleid.  
 

                                                           
12. Ook gebiedsgebonden functionaris, coördinator wijkzorg of netwerker. 
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5.3 Controles 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden politiefunctionarissen 
Formeel periodiek Door wijkteams of niet-wijkgebonden teams, frequentie uiteenlopend 
Informeel Door wijkagent of narcotica-expert 
Extra observaties Doorgaans alleen bij indicaties overtredingen of bij bestuurlijke maatregel 
Afvang- of fouilleeracties Structureel of incidenteel, in drie gemeenten 

 
Er kunnen meerdere vormen van controles onderscheiden worden, zoals periodieke formele 
controles, informele controles, afvang- en fouilleeracties en extra observaties. 
 
Over de frequentie van periodieke formele controles worden doorgaans afspraken gemaakt 
tussen gemeente en politie. In de bezochte gemeenten bleek een grote variëteit te bestaan in 
de frequentie waarmee coffeeshops worden gecontroleerd. De uitschieters zijn "eigenlijk 
nooit" (in twee gemeenten) en "eens per maand" (in één gemeente). In figuur 5.1 zijn alle 
antwoorden weergegeven. 
 

Figuur 5.1. Frequentie periodieke controles (absolute aantallen) 
 
Vrijwel alle respondenten vinden het aantal controles dat wordt uitgevoerd precies voldoende. 
In gemeenten waar men relatief weinig controleert, één à twee keer per jaar, merkt men op 
dat er weinig overtredingen geconstateerd worden en weinig overlast wordt ondervonden. 
Hieruit concludeert men dat de coffeeshophouders de regelgeving goed naleven en dat een 
beperkt aantal controles voldoende is om dit zo te houden. In de gemeenten waar men eens 
per maand of eens per twee maanden formeel de coffeeshops controleert, vindt de politie 
daarentegen juist dat de frequentie hoog moet blijven om de coffeeshophouders ervan te 
doordringen dat zij voortdurend in de gaten worden gehouden. In één gemeente gaat de 
politie nog verder: zij wil zelfs geen indicatie geven van het aantal controles per jaar om zo de 
coffeeshophouders voortdurend alert te houden.  
Met betrekking tot de controlefrequentie wordt nog een tweetal kanttekeningen gemaakt. Ten 
eerste zijn in een zevental gemeenten de wijkagenten of –teams verantwoordelijk voor de 
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formele periodieke controle. De frequentie waarmee een bepaalde coffeeshop gecontroleerd 
wordt is soms afhankelijk van de wijk. Er worden wel indicaties gegeven van de frequentie 
waarmee minimaal gecontroleerd moet worden (doorgaans eens per jaar), maar het is aan het 
wijkteam zelf om te bepalen hoe vaak de coffeeshop gecontroleerd wordt. Ten tweede zouden 
de politiefunctionarissen in twee gemeenten graag zien dat het coffeeshopbeleid meer priori-
teit krijgt en in één gemeente zelfs dat de controlefrequentie wordt opgeschroefd. Overigens 
wordt deze wens niet ingegeven omwille van veel problemen met de coffeeshops in de betref-
fende gemeenten.  
 
Zoals hiervoor al aangegeven, hebben in een aantal gevallen de wijkteams of –agenten de 
verantwoordelijkheid om de formele periodieke controle uit te voeren. De wijze waarop hier 
invulling aan wordt gegeven is sterk verschillend. Sommige wijkteams bezoeken met enkele 
agenten de coffeeshop en controleren actief of de AHOJ-G criteria worden nageleefd. Andere 
wijkteams betreden de coffeeshops vooral om een algemeen beeld te krijgen van wat zich in 
de coffeeshop afspeelt. De AHOJ-G criteria worden bij dergelijke controles niet expliciet langs-
gelopen, de coffeeshophouder wordt bijvoorbeeld niet gevraagd om zijn handelsvoorraad te 
laten zien of wegen.  
Dit onderscheid tussen strikt 'kwantitatief' en minder strikt 'op het gevoel' controleren, doet 
zich ook, maar in mindere mate, voor als de periodieke controles uitgevoerd worden door een 
niet wijkgeboden politieteam. Dit team staat vaak onder leiding van een drugsexpert en wordt 
aangevuld met een rechercheur en één of twee geüniformeerde agenten. In één gemeente is 
deze werkwijze expliciet ingesteld om kwantitatief en kwalitatief hoogstaandere controles uit te 
voeren dan bij controles door het wijkteam het geval was.  
Een derde type formele periodieke controle bestaat in enkele gemeenten naast de controles 
door de politie. Met een multidisciplinair 'team' wordt de coffeeshop doorgelicht op diverse 
aspecten. In een aantal gevallen betreft het controles waaraan alleen coffeeshops zijn onder-
worpen, in andere gevallen worden ook andere (horeca)gelegenheden aangedaan. Partijen 
die deel kunnen uitmaken van zo'n multidisciplinair team zijn de gemeente (afdeling bijzon-
dere wetten, milieudienst, bouwdienst, sociale dienst), de belastingdienst, douane, vreemde-
lingendienst, brandweer, keuringsdienst van waren en het UWV. De frequentie van deze 
grootscheepse controles blijft vaak beperkt tot eens per jaar. 
 
Behalve tijdens de verschillende formele periodieke controles, ziet de coffeeshophouder de 
politie in een aantal gemeenten ook regelmatig verschijnen voor een informele controle. Er zijn 
verschillende politiefunctionarissen die in het kader van hun verantwoordelijkheden extra 
aandacht aan coffeeshops besteden. De eerste zijn de wijkagenten. Zij zijn primair verant-
woordelijk voor alles wat zich in hun wijk afspeelt en ze lopen dan ook regelmatig de coffee-
shop binnen om een praatje te maken en zich op de hoogte te stellen van de gang van zaken. 
In vier gemeenten gaat ook de drugsexpert13 soms informeel langs bij de coffeeshops. In één 
gemeente is dit omdat de formele controle gedelegeerd is naar de wijkteams en de informele 
                                                           

13. Ook taakaccenter drugs of contactfunctionaris. 
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controles nog de enige contactmomenten zijn die de drugsexpert met de coffeeshophouders 
heeft. Tot slot merkt men in twee gemeenten op dat ook de jeugdagent regelmatig de coffee-
shop bezoekt. Dit om vast te stellen of er geen bekende minderjarigen aanwezig zijn. 
 
Naast formele en informele controles in de coffeeshop, treedt de politie ook in de directe 
omgeving van de coffeeshop op met afvangacties en door middel van preventief fouilleren. 
Het afvangen – bevragen en controleren van klanten die de coffeeshop verlaten – gebeurt in 
twee gemeenten die zich beide in het grensgebied bevinden. Bij de ene vangt men soms af 
terwijl de tweede hier structureel in investeert. In deze gemeente wordt om de vier weken een 
team samengesteld met agenten uit alle districtsteams. Deze posten in burger buiten de 
coffeeshop en controleren klanten die de coffeeshop verlaten op leeftijd en gekochte hoeveel-
heid. In 1995 is men hiermee begonnen en sinds die tijd zijn er een groot aantal coffeeshops 
verdwenen. De laatste tijd worden er bijna geen overtredingen meer geconstateerd. Het lijkt 
alsof de coffeeshops gezagsgetrouw zijn en sinds kort wordt het dan ook moeilijker om politie-
functionarissen gemotiveerd te krijgen de hoge afvangfrequentie aan te houden. In één 
gemeente, die zich eveneens in de grensstreek bevindt, wordt er geregeld een actie preventief 
fouilleren voor de deur van de coffeeshop gehouden. Hierbij worden alle softdrugs in beslag 
genomen, want volgens de politie in deze gemeente mag men cannabis alleen in de coffee-
shop bezitten.  
 
Soms worden buiten de formele periodieke controles om bepaalde coffeeshops extra geobser-
veerd. Aanleiding vormen signalen die worden opgevangen. In alle gemeenten zijn meldingen 
van omwonenden, ouders, school of 'via-via' belangrijke informatiebronnen. Om zicht te 
krijgen op overtredingen van moeilijk controleerbare criteria zoals de handel in harddrugs zijn 
dergelijke kanalen belangrijk. In veel gemeenten is dan ook een meldpunt of kliklijn ingesteld 
waarop burgers anoniem misstanden kunnen melden. Daarnaast geeft de politie aan veel op 
straat te zijn, de oren en ogen goed open te houden en bijvoorbeeld buurtvergaderingen bij te 
wonen. Wat door derden voornamelijk aan de politie wordt gemeld is overlast. Maar ook van 
drugsgebruik door jeugdigen, heling, handel in harddrugs of andere overtredingen wordt 
melding gemaakt.     
 
Om (bestuursrechtelijk) op te kunnen treden, moet vervolgens een dossier worden samen-
gesteld. De bouwstenen hiervoor worden door de wijkagent, drugsexpert en/of recherche 
verzameld. In één gemeente wordt ook het handhavingsteam van de gemeente ingeroepen. 
Dit kan de coffeeshophouder bijvoorbeeld aanspreken op overtreding van de milieuwet 
(rotzooi op straat). Als een coffeeshop eenmaal een bestuurlijke maatregel, zoals een ver-
korting van de openingstijden, opgelegd heeft gekregen, wordt ook vaak extra geobserveerd 
om de opgelegde maatregel te handhaven. 
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5.4.  De cri teria 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden politiefunctionarissen 
Affichering Onduidelijkheid, geen goede richtlijnen, subjectief 
Harddrugs Helder criterium, controle vooral op indicaties van derden 
Overlast Subjectief criterium meestal op melding van derden 
Jeugdigen Op zicht controleren leeftijd, ook info via derden 
Maximale daghoeveelheid Geen controle 
Handelsvoorraad Wegen voorraad in 10 gemeenten 
Overig Geen verkoop van alcohol, beheerder aanwezig, toetsing personeel 
Prioriteit Jeugdigen (in 18 gemeenten) 

 
5.4.1. Aff ichering 
 
Affichering is een criterium waarvan de meeste politiefunctionarissen in eerste instantie 
opmerken dat het eenvoudig te controleren is, immers: "Dat zie je zo." Na doorvragen is het 
echter niet allemaal even voor de hand liggend. De afweging wat wel en niet is toegestaan is 
erg subjectief. Er zijn vaak geen duidelijke richtlijnen binnen een gemeente. Men werkt 
bijvoorbeeld vanuit het principe dat er geen uitbundige en opvallende reclame mag worden 
gemaakt of dat het niet de bedoeling is dat de hele gevel is volgeplakt. Maar wat wordt nu 
precies verstaan onder "uitbundig" en "helemaal volgeplakt"? Over de vraag of een wietblad 
nu wel of niet is toegestaan, is men in de meeste gemeenten inmiddels wel uit. Dat dit nog 
geen garantie is dat het altijd goed gaat, valt te lezen in box 5.2. 
 

Box 5.2 
Anderhalf jaar geleden heeft een nieuwe coffeeshop zich gevestigd in een gemeente. De 
coffeeshophouder wil een uithangbord aan de gevel hangen en heeft hiervoor een vergun-
ningsaanvraag ingediend bij de gemeente. De schetsen voor het neonverlichte uithangbord 
zijn in samenspraak met de gemeente ontwikkeld en de vergunning is toegekend. Pas nu het 
bord (een mooi verlicht groot wietblad) er hangt, heeft de politie er zicht op. Zij heeft de 
gemeente erop gewezen dat dit in strijd is met het afficheringscriterium maar de reeds ver-
leende vergunning voor het bord kan niet zondermeer worden ingetrokken. 
 

 
Andere dilemma's waar de politie zich voor geplaatst ziet, zijn aanstekers, zakjes en stickers 
met de naam van de coffeeshop en internetsites. Met betrekking tot het reclamemateriaal 
geldt in een aantal gemeenten de regel dat het niet is toegestaan dit te verkopen, maar dat het 
wel gratis aan klanten kan worden versterkt. In andere gemeenten is zowel de verkoop als het 
weggeven verboden. Eén gemeente voert precies het tegenovergestelde beleid. Zij verplicht 
de coffeeshops om hun verpakkingszakjes te bedrukken met adresgegevens. Hiermee wil 
men voorkomen dat coffeeshophouders nog langer naar elkaar kunnen wijzen als iemand die 
te jong is of te veel drugs bij zich draagt, gepakt wordt. Ook over het toestaan van internetsites 
verschillen de politiefunctionarissen van de verschillende gemeenten van mening. In een 
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aantal gemeenten wordt geantwoord dat men er geen zicht op heeft of coffeeshophouders 
zich al dan niet op het internet begeven. In gemeenten waar men hier wel van op de hoogte is, 
is het niet altijd verboden. Als er alleen informatie wordt verschaft en er geen producten 
worden aangeprezen, dan wordt dat vaak toegestaan.  
 
5.4.2. Harddrugs 
 
Met betrekking tot het onderwerp harddrugs en coffeeshops wordt een aantal aspecten 
onderscheiden. Ten eerste het bezit en gebruik van harddrugs, in of voor komst naar de 
coffeeshop door individuele klanten. Een politiefunctionaris merkt op dat een harddrugs-
verslaafde altijd wel harddrugs bij zich heeft en dat er niet altijd een link naar de coffeeshop 
gelegd moet worden. Een tweede is de handel in harddrugs door klanten. In een tweetal 
gemeenten is hierover met de coffeeshophouders de afspraak gemaakt dat zij de politie 
inschakelen als zij denken of weten dat bepaalde klanten harddrugs verhandelen. Zij hebben 
deze signalen nog nooit afgegeven. Het laatste aspect betreft de handel in harddrugs door de 
coffeeshop. Hierop wordt gecontroleerd door te kijken of er harddrugs achter de bar liggen of 
onderdeel uitmaken van de handelsvoorraad. Verder moet men het, wat betreft dit moeilijk te 
controleren criterium, vooral hebben van informatie van derden. Er kan worden gebeld naar 
kliklijnen en wijkagenten vangen op straat het nodige op. Slechts in een paar gemeenten krijgt 
men wel eens signalen dat er in de coffeeshop harddrugs te krijgen zouden zijn. Meestal zijn 
het echter andere horecagelegenheden en drugspanden waar de handel in harddrugs zich 
afspeelt. Meerdere politiefunctionarissen merken op dat de coffeeshophouders een dikke 
boterham verdienen met de verkoop van softdrugs en zich dus niet hoeven te wagen aan de 
handel in harddrugs. 
 
5.4.3. Overlast 
 
Overlast is voor politiefunctionarissen een moeilijk maar zeer belangrijk criterium. In een 
aantal gemeenten geldt het zelfs als hét criterium waarop coffeeshops worden beoordeeld. 
Vrijwel in alle gemeenten zijn er signalen van overlast. Overlast waarover geklaagd wordt, 
wordt gedefinieerd als: 
- geluidsoverlast zoals harde muziek, luid pratende mensen of draaiende motoren van auto's 

of scooters; 
- belemmering van de doorgang door fout geparkeerde auto's/fietsen/brommers; 
- onveiligheidgevoelens door rondhangende jongeren; 
- rotzooi op straat; 
- stankoverlast (wietgeur); 
- vechtpartijen. 
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Worden er over een bepaalde coffeeshop veel klachten ontvangen, dan moet de politie twee 
vragen beantwoorden: (1) in hoeverre zijn de klachten objectief te rechtvaardigen? (2) kan de 
coffeeshophouder erop worden aangesproken? 
 
Om de eerste vraag te beantwoorden gaat men regelmatig observeren. Zo heeft de politie in 
een gemeente waar veel geklaagd is over parkeerproblemen vermoedelijk door coffeeshop-
bezoekers veroorzaakt, in kaart gebracht welke ondernemingen bezocht werden door de 
foutparkeerders. De uitkomst van dit onderzoek was dat de foutparkeerders geen klanten van 
de coffeeshop waren.  
 
Zelfs als een coffeeshop op een bepaalde locatie voor relatief veel overlast zorgt, is dit nog 
niet altijd aan de coffeeshophouder te wijten. Een ongelukkige ligging, zoals in een steegje of 
nabij het station, of de grootte van de klantenkring, kan al gauw een bepaalde mate van 
overlast met zich meebrengen. Verschillende politiefunctionarissen merken op dat coffeeshop-
houders de overlast trachten te verminderen. Er worden portiers aangenomen die individuen 
die in de omgeving van de coffeeshop blijven hangen, wegjagen. Eén politiefunctionaris geeft 
aan dat de betere coffeeshops op deze manier een preventieve rol vervullen in hun directe 
omgeving: de beveiliging die vooral 's avonds aan de deur staat, zorgt ervoor dat het rustig 
blijft in de straat. In één gemeente hebben twee coffeeshops het aan hun shop grenzende 
pand opgekocht, afgebroken en als parkeergelegenheid ingericht, teneinde de parkeeroverlast 
aan te pakken.   
 
De politiefunctionarissen verschillen van mening over de mate van verwijtbare overlast die de 
coffeeshops veroorzaken. Sommigen kunnen hier geen uitspraak over doen, een aantal 
anderen zegt liever een coffeeshop in de omgeving te hebben dan een café. In een zestal 
gemeenten vindt de politie dat zich bij coffeeshops toch vaker dan gemiddeld parkeer-
problemen of problemen met rondhangende jeugdigen en daaraan gerelateerde onveiligheid-
gevoelens voordoen.  
 
5.4.4. Jeugdigen 
 
Om te controleren of er geen jeugdigen onder de 18 jaar in coffeeshop aanwezig zijn, wordt in 
vrijwel alle gemeenten voornamelijk de periodieke formele controle gebruikt. Alleen aan per-
sonen waarvan men vermoedt dat zij jonger dan 18 jaar zijn, wordt legitimatie gevraagd. In 
twee gemeenten werd opgemerkt dat jongeren vaker een vals identiteitsbewijs op zak hebben. 
Eén gemeente heeft de coffeeshophouders bij elkaar geroepen en ze er op gewezen dat zij dit 
niet aan mogen grijpen als excuus om toch aan jeugdigen te verkopen. De coffeeshophouder 
moet in geval van twijfel over een identiteitsbewijs maar het zekere voor het onzekere nemen 
en geen softdrugs verkopen. In de andere gemeente vindt de politie het niet de verantwoor-
delijkheid van de coffeeshophouder om te achterhalen of een legitimatiebewijs vals is of niet. 
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Een tweede belangrijk kanaal waarlangs informatie wordt ingewonnen over coffeeshopbezoek 
door jeugdigen, is de buurt. Omwonenden bellen de politie of spreken de wijkagent aan als zij 
jeugdigen de coffeeshop zien betreden. Behalve met de buurt onderhoudt de wijkagent of 
jeugdagent in bepaalde gemeenten ook contacten met scholen en ouders. Via deze weg kan 
men te weten komen waar jeugdigen hun drugs vandaan halen. Deze bron kan overigens niet 
altijd worden aangeboord: scholen of ouders willen hun goede naam vaak beschermen en het 
drugsgebruik stil houden. 
 
Ook via de jeugdigen kan de politie te weten komen of coffeeshops softdrugs aan personen 
onder de 18 jaar verkopen. In één gemeente worden jeugdigen die op straat een joint staan te 
draaien of te roken steevast aangesproken en wordt gevraagd hoe ze eraan zijn gekomen. In 
een andere gemeente onderschept men ook wel eens jeugdigen die in het bezit zijn van 
drugs, maar ondervindt men problemen bij het achterhalen van de bron van herkomst 
 
In een paar gemeenten controleert de politie minder strikt op de verkoop aan jeugdigen omdat 
de coffeeshophouders dit zelf heel streng controleren. Door in het verleden een aantal coffee-
shops te sluiten wegens het overtreden van dit criterium heeft men duidelijk gemaakt dat er 
strikt wordt gehandhaafd. De resterende coffeeshops voeren nu een 'gesloten deurbeleid': 
men mag pas naar binnen als men zich geïdentificeerd heeft. Overigens zegt dit nog niet 
alles. Een politiefunctionaris vertelt dat een 14 jarige in de coffeeshop drugs had kunnen 
kopen omdat bij het controleren van zijn identiteitsbewijs alleen gekeken werd of hij met zijn 
foto overeenkwam. Met andere woorden, de leeftijd wordt niet steeds nagegaan. 
 
Doorverkoop van cannabis aan jongeren is voor de politie in een aantal gemeenten een pro-
bleem. Personen die 18 jaar of ouder zijn, verkopen drugs aan jeugdigen onder de 18. Het 
heeft nog weinig prioriteit om hier achteraan te gaan. Zelfs als de politie zou optreden, dan 
zou het bij justitie zelden worden vervolgd. Wat de politiefunctionarissen wel extra zorgen 
baart, is dat straathandel aan jeugdigen naar hun idee niet alleen softdrugs maar ook hard-
drugs betreft. 
 
5.4.5. Maximale daghoeveelheid 
 
Vrijwel zonder uitzondering geven de politiefunctionarissen aan dat er niet gecontroleerd wordt 
op het criterium dat maximaal vijf gram per persoon per dag verkocht mag worden. In som-
mige gemeenten verwacht men dat overtreding van dit criterium iets is waar de coffeeshop-
houder zich niet aan zal wagen. In de meeste gemeenten vindt men het criterium onzinnig. 
Het interesseert de politie weinig of iemand nu vijf gram of zeven gram drugs koopt. Pas als 
het om hele grote hoeveelheden gaat en dus doorverkoop zou betreffen, wordt het interes-
sant. Het criterium is voor kleine hoeveelheden ook niet handhaafbaar: "Klanten kunnen zelf 
ook nadenken: ze gaan gewoon twee keer naar binnen, of naar twee of drie verschillende 
coffeeshops". In een andere gemeente merkt de politiefunctionaris op: "Gezien het feit dat een 
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individu wettelijk maximaal 30 gram op zak mag hebben voor eigen gebruik, is het G-criterium 
eigenlijk maar een non-criterium". 
 
5.4.6. Handelshoeveelheid 
 
De handelshoeveelheid van maximaal 500 gram wordt in de helft van de gemeenten tijdens 
de periodieke formele controle gewogen. Een mogelijk discussiepunt hierbij zijn de joints: 
worden deze ook meegewogen en voor welk deel gelden zij dan als tabak en voor welk als 
softdrugs? In één gemeente wordt op het oog vastgesteld of er veel meer aanwezig is dan 
toegestaan en in een aantal andere gemeenten wordt de handelshoeveelheid niet gecontro-
leerd. Het niet controleren wordt ingegeven door de wetenschap dat in de meeste coffeeshops 
beduidend meer dan 500 gram per dag wordt verkocht. Zeker als de coffeeshop veel verschil-
lende soorten hasj en wiet verkoopt – soms wel dertig soorten – is een handelshoeveelheid 
van 500 gram niet afdoende. De politie gaat ervan uit dat de coffeeshophouder een voorraad 
heeft die redelijk dicht in de buurt van de 500 gram komt. De echte voorraad wordt volgens de 
politie toch op een andere locatie bewaard. 
 
5.4.7. Overige criteria 
 
Een criterium dat voor alle coffeeshops, behalve een aantal in Amsterdam, gehanteerd wordt, 
is een verbod op de verkoop van alcohol. Controle hierop is volgens de politiefunctionarissen 
vrij eenvoudig en wordt in de periodieke formele controle meegenomen. Aanvullende criteria 
die in bepaalde gemeenten gehanteerd worden zijn een verbod op de verkoop van eco-drugs 
(twee gemeenten), de verplichte continue aanwezigheid van een beheerder die op de vergun-
ning genoemd wordt (zes gemeenten), goedkeuring van de beheerders en de deskundigheid 
van het personeel (één gemeente). 
 
In een aantal gemeenten is de coffeeshop verplicht om voorlichtingsmateriaal in de shop te 
hebben. Bij controles wordt erop toegezien of er wel voldoende materiaal beschikbaar is voor 
klanten, zoals folders waarin de gevaren voor de gezondheid en hulpinstanties worden 
genoemd. 
 
In een aantal gemeenten moet altijd iemand in de coffeeshop aanwezig zijn wiens naam op de 
gedoog- of droge horecavergunning staat. In één gemeente mogen naast de eigenaar nog 
maximaal vier andere beheerders op de vergunning worden opgenomen. De coffeeshop-
houders in een andere gemeente kunnen het werk onder nog minder mensen verdelen: vol-
gens de politie moet óf de eigenaar óf zijn partner altijd aanwezig zijn. Als er een onbekende 
achter de bar staat, wordt er rapport opgemaakt.  
 
Coffeeshophouders mogen vaak niet zomaar iedereen op de vergunning opnemen. Hier moet 
bij de gemeente toestemming voor gevraagd worden. De gemeente kan vervolgens een 
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bewijs van goed gedrag vragen of de politie verzoeken de antecedenten van de persoon na te 
gaan in de politieregistratie. De gehanteerde methode verschilt van gemeente tot gemeente. 
In één gemeente legt de politie de registratiegegevens naast de criteria die in het Besluit 
zedelijkheidseisen zijn opgenomen. Als het advies negatief is, wordt dit aan de burgemeester 
medegedeeld. In geval van twijfel raadt de politie de gemeente aan om in Apeldoorn de 
gegevens op te vragen en op basis daarvan zelf een besluit te nemen.  
 
In één gemeente is ook de deskundigheid van het personeel een criterium. Deze deskundig-
heid betreft zowel de eigen veiligheid als die van de klanten. Hiervoor moeten coffeeshop-
eigenaren en beheerders in de betreffende gemeente een cursus volgen bij een kennis-
centrum op het gebied van verslavingszorg en verslavingsproblematiek. Onderwerpen die 
hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld de risico's van het combineren van alcohol en drugs 
en het herkennen van signalen van misbruik. Naast de cursus is ook een gesprek met een 
gemeenteambtenaar en politiefunctionaris een vereiste. Hierin wordt nagegaan (1) of de 
potentiële beheerder voldoende op de hoogte is van alle criteria, (2) of het iemand is die 
voldoende gezag heeft om te voorkomen dat er overlast ontstaat en (3) of er goed mee samen 
te werken valt door de verschillende partijen. 
 
5.4.8. Prioriteit  
 
Aan politiefunctionarissen is gevraagd welke van de AHOJ-G en aanvullende criteria prioriteit 
hebben in hun gemeente. Onderstaande figuur 5.3 laat zien hoe vaak en welke criteria als 
prioriteit worden aangemerkt. Omdat één gemeente aan verschillende criteria prioriteit kan 
geven, is het totaal meer dan 21. Een functionaris geeft aan het THC-gehalte belangrijk te 
vinden. Hiervoor zijn echter specialistische laboratoriumbewerkingen nodig die de politie niet 
zelf kan uitvoeren.  
 

Figuur 5.3. Aantal keer dat criterium als prioriteit genoemd is 
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In vrijwel alle gemeenten wordt de verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar genoemd. In twee 
gemeenten heeft dit criterium de exclusieve aandacht, in de overige gemeenten wordt het 
jeugdigencriterium gecombineerd met harddrugs (in vier gemeenten), overlast (in vier 
gemeenten) of verschillende andere criteria. In de twee gemeenten waar jeugdigen niet de 
prioriteit hebben, krijgt overlast de hoogste prioriteit. 
 
5.5.  Nalevingsgedrag door coffeeshophouders volgens de poli t ie 
 
Er zijn vier categorieën antwoorden die op de vraag "Is de handhaving van de criteria effec-
tief?" gegeven worden: "Heb de indruk van wel", "Nu wel", "Het gaat gewoon goed" en "Het 
gaat perfect". In figuur 5.4 is weergegeven in hoeveel gemeenten elk van de karakteriseringen 
gegeven wordt. 
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Figuur 5.4. Karakterisering van de effectiviteit van de handhaving 
 
Politiefunctionarissen die aangeven de indruk te hebben dat het wel goed gaat, ontbreekt het 
aan een goed overzicht. In een aantal gevallen is dit het gevolg van de lage prioriteit die aan 
controles wordt toegekend. Men komt weinig bij de coffeeshops en gaat ervan uit dat zolang 
er weinig klachten of problemen gemeld worden, de handhaving wel effectief is. In een vijftal 
gemeenten vindt de politie dat de handhaving nu wel effectief is. Voorheen was dit minder, 
maar inmiddels wordt er een strenger beleid gevoerd, is de aandacht verscherpt of gaat er 
een afschrikkende werking uit van de sluiting van enkele coffeeshops. Als de politie aangeeft 
dat het gewoon goed gaat, betekent dit dat zich af en toe geringe overtredingen van de criteria 
voordoen. Het komt wel eens voor dat de handelsvoorraad van 500 gram overschreden wordt 
en sommige coffeeshops zorgen wel eens voor overlast. De handhaving is echter voor een 
belangrijk deel effectief, grote overtredingen doen zich niet voor. In een paar gemeenten wordt 
de handhaving als vrijwel perfect omschreven. Al jarenlang hebben zich vrijwel geen inciden-
ten voorgedaan. Coffeeshophouders houden zich aan de regelgeving en gaan soms nog een 
stapje verder: de politie heeft in een coffeeshop producten aangetroffen waarop een sticker zit 
met de waarschuwing "Slecht voor de gezondheid". 
 



 

56 

5.6.  Sanct ies 
 
Met betrekking tot de bestraffing van overtredingen van de gestelde criteria worden twee 
sporen gevolgd: een strafrechtelijke en een bestuursrechtelijke procedure. Niet altijd worden 
beide ingezet: bij overtreding van het A, O, J of G-criterium wordt vaak het bestuursrechtelijke 
traject gevolgd. Alle politiefunctionarissen merken op dat de strafrechtelijke vervolging inzake 
het coffeeshopbeleid niet toereikend of niet passend is. Overtreders worden beboet met 
transacties, voorwaardelijke straffen, of taakstraffen die door coffeeshophouders niet serieus 
worden genomen. Naast de hoogte van de straffen, werkt ook de opstelling van het Openbaar 
Ministerie volgens veel politieagenten demotiverend. Er wordt geen prioriteit gegeven aan de 
handhaving van het coffeeshopbeleid.  
 
Men is wel tevreden over de bestuursrechtelijke sancties. Deze treffen de coffeeshophouders 
veel harder en hebben dan ook een grote afschrikwekkende werking. Een voorwaarde om hier 
goed gebruik van te kunnen maken, is dat politie en gemeente op één lijn zitten. Dat is in veel, 
maar niet alle gemeenten het geval. In één gemeente merkt de politiefunctionaris op dat zelfs 
een sluiting van zes maanden niet altijd als een echte straf wordt ervaren. Door sommige 
coffeeshophouders wordt deze aangegrepen om het pand eens goed op te knappen. 
 
Voor de bestuursrechtelijke sancties die kunnen worden opgelegd, hebben gemeenten – 
soms in samenspraak met andere partijen – een stappenplan ontwikkeld. Hierin is terug te 
vinden hoe een eerste, tweede of derde overtreding van een bepaald criterium wordt bestraft. 
De invulling verschilt per gemeente. Sommige gaan bij een eerste overtreding onmiddellijk tot 
een tijdelijke sluiting over, terwijl andere sanctioneren met een waarschuwing. In bijna alle 
gemeenten zijn waarschuwen en sluiten de meest gebruikte maatregelen. Gradaties in 
sluitingen lopen van enkele weken tot definitief, afhankelijk van het aantal en de aard van de 
overtreding. Als er wordt geconstateerd dat een coffeeshop bijvoorbeeld harddrugs verkoopt, 
wordt deze onmiddellijk definitief gesloten. Een tweede criterium waar relatief zware sancties 
op staan, is de aanwezigheid van jeugdigen in de coffeeshop. In het geval van overlast 
daarentegen tracht men het in eerste instantie met een gesprek of waarschuwing bij te sturen. 
Een bestuurlijke maatregel die in één van de gemeenten veelvuldig gehanteerd wordt als dit 
niet helpt, is een aanpassing van de openingstijden. Als een bepaalde coffeeshop bijvoorbeeld 
tussen vier en zes uur voor veel overlast zorgt, mag hij gedurende een bepaalde periode niet 
meer open zijn op dat tijdstip. 
 
5.7.  Visie achter het  huidige beleid 
 
Niet alle politiefunctionarissen hebben inzicht in de visie achter het gevoerde beleid. Als hen 
gevraagd wordt een uitspraak te doen over deze visie, dan wordt in de meeste gevallen 
(negen gemeenten) geantwoord dat het beleid ontwikkeld is om regulering aan te brengen. De 
verkoop van softdrugs geschiedt toch, dus "Dan kun je maar beter proberen om zicht te hou-
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den op wat zich allemaal afspeelt". Hierdoor kunnen excessen voorkomen of aangepakt 
worden. Eén politiefunctionaris betitelt deze visie als "Decriminalisering van softdrugs". Een 
tweede visie die vaak wordt genoemd, is de scheiding van de markten van harddrugs en 
softdrugs. Door een gedoogd kanaal voor de verkoop van softdrugs aan te bieden, hoeven 
burgers zich niet meer in het illegale circuit te begeven en komen zij hopelijk minder snel in 
aanraking met harddrugs. Vooral voor de jeugdigen vindt men dit belangrijk. 
Het volksgezondheidsaspect wordt behalve door de scheiding van hard- en softdrugs ook 
gediend door het aan banden leggen van het gecombineerde gebruik van alcohol en softdrugs 
(één gemeente). In twee gemeenten is het beleid erop gebaseerd om overlast te voorkomen 
en onveiligheidsgevoelens te beperken. Een aantal gemeenten vindt dat het drugsbeleid in 
Nederland (voor een deel) gebaseerd is op de wens om in de pas te lopen met de inter-
nationale partners. Als hier geen rekening mee zou moeten worden gehouden, dan zou het er 
wellicht heel anders uitzien en zouden er (volgens de politiefunctionarissen) soepelere regels 
en criteria zijn. 
 
Politiefunctionarissen noemen soms niet zozeer de visie achter het beleid als wel het beleid 
zelf. Zo wil men volgens de politie in drie gemeenten naar een kleiner aantal coffeeshops 
gaan en zijn er ook enkele gemeenten die wel een centrumfunctie vervullen, maar dit niet 
willen. Verder wordt in een tweetal gemeenten verwezen naar de gedeelde verantwoorde-
lijkheid van gemeente en politie en eventuele andere partijen zoals de douane en belasting-
dienst. 
 
5.8.  Mening poli t ie over huidige regelgeving 
 
In tabel 5.5 wordt een overzicht gegeven van de verschillende opmerkingen die met betrek-
king tot de huidige regelgeving gemaakt zijn. 
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Tabel 5.5. Opmerkingen over huidige regelgeving 
 

Opmerkingen politie over huidige regelgeving 
Vaak 

genoemd14 
De achterdeur is slecht geregeld +++++ 
Hypocriet dat het niet mag maar wel gedoogd wordt +++ 
Straat- en thuishandel floreert en politie heeft daar geen goed zicht op ++ 
Het buitenland (EU, VS) maakt het voor Nederland lastig om te legaliseren ++ 
De controle op aanwezigheid/gebruik jeugdigen is wel nuttig ++ 
Afhankelijk van het politieke klimaat is het dan weer eens mild en dan weer streng ++ 
Omringende gemeenten moeten niet voor een nuloptie kunnen kiezen ++ 
Blij dat er überhaupt regelgeving is, zonder is het vrijwel onmogelijk om op te treden ++ 
Er zijn gaten waardoor handhaving bemoeilijkt wordt ++ 
Er zouden meer coffeeshops in deze gemeente moeten zijn ++ 
De maximale handelshoeveelheid van 500 gram is onzinnig ++ 
Wat heb je aan criteria voor legale CS als men het goedkoper en van hogere kwaliteit kan krijgen bij 
illegale CS? 

+ 

De controle op gecombineerd gebruik van alcohol en drugs is nuttig + 
De controle op overlast is nuttig + 
Er is een duidelijk handhavingsprotocol + 
De leeftijdsgrens zou omlaag moeten naar 16 jaar + 
Zou liever een lik-op-stuk beleid zien dan langdurige dossieropbouw + 
Het beleid in heel Nederland zou gelijk moeten zijn + 
Aandacht zou uit moeten gaan naar harddrugs in plaats van softdrugs + 
Hennepteelt in woonhuizen is vreselijk en moet echt aangepakt worden + 
Een drive-in coffeeshop zou een goede optie zijn + 
De overheid luistert te weinig naar de ervaringen van mensen in de praktijk + 
De kwaliteit van de drugs moet getest worden + 
Een probleem zijn de psychiatrische patiënten in de coffeeshops + 

 
Er is verdeeldheid over de tevredenheid met de bestaande regelgeving. In negen gemeenten 
is men hier tevreden over, in 12 gemeenten niet. Het is opvallend dat als er een uitspraak 
gedaan wordt over het al dan niet legaliseren van de kweek en/of handel in softdrugs, deze op 
één uitzondering na positief is. In zes gemeenten is de politie van mening dat er winst te 
behalen valt met legalisering. Eén politiefunctionaris twijfelt hierover en in de overige 
gemeenten deed de politiefunctionaris hier geen uitspraak over. 
 
5.9.  Veranderingen in het handhavingsbeleid 
 
De politie van elke gemeente voert volgens eigen zeggen, zowel 10 jaar geleden als op dit 
moment, een eigen handhavingsbeleid. Hierdoor is er maar een beperkt aantal algemene 
uitspraken te doen over wat er in deze periode is veranderd. In elke gemeente is men in elk 
geval duidelijk één van de twee richtingen ingeslagen: minder of juist meer handhaving. Als 
reden om minder (streng) te handhaven, wordt aangevoerd dat de 'slechte' coffeeshops er 
intussen zijn uitgefilterd en dat men met de overgebleven coffeeshops op een wat meer 

                                                           
14. Het gaat niet om absolute aantallen, hoe meer +, hoe vaker de opmerking door de politie werd gemaakt. 
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ontspannen voet verder kan. De noodzaak voor meer of strengere handhaving wordt gevoeld 
in gemeenten waar het allemaal wat minder goed loopt op dit moment en waar "de teugels 
moeten worden aangehaald." Daarnaast zijn er ook een aantal gemeenten waar men in het 
verleden weinig tot geen aandacht aan de coffeeshops besteedde en waar nu wel contact met 
de coffeeshophouders wordt onderhouden.  
 
De politie in één gemeente geeft aan dat zij in de afgelopen periode geleerd heeft om over-
tredingen beter te documenteren. Voorheen werd er een half A4tje opgesteld waarin een korte 
beschrijving van de geconstateerde overtreding stond. De gemeente nam op basis hiervan 
bestuurlijke maatregelen die door de coffeeshophouders standaard werden aangevochten bij 
de bestuursrechter. Zij werden vaak in het gelijk gesteld omdat de bestuursrechter de over-
tredingen onvoldoende bewezen vond. Op dit ogenblik worden goed onderbouwde meldingen 
opgesteld en pakken vonnissen positief uit voor de gemeente in plaats van voor de coffee-
shophouders.  
 
5.10.  Communicatie 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden politiefunctionarissen 
Interne communicatie Mondelinge overdracht 
Nieuwe agenten Training on the job 
Contact gemeente Regelmatig contact, (zeer) tevreden 
Contact OM Minder contact, niet altijd even tevreden 
Contact coffeeshophouders Doorgaans niet, soms overlegvormen (buurtvergaderingen, begeleidings-

commissies) 

 
Slechts in zeer weinig gemeenten heeft de politie documenten over de handhaving van het 
drugsbeleid. Vaak is de notitie van de gemeente het enige wat voorhanden is. In een viertal 
gemeenten is een handboek, handhavingsprotocol of controleformulier ontwikkeld. De interne 
communicatie bij de politie gebeurt vooral langs mondelinge overdracht. Als er veranderingen 
in het beleid of de wetgeving zijn, informeert men elkaar hier mondeling, tijdens overleg-
momenten over. Incidenten en controles worden deels in het registratiesysteem vastgelegd 
maar voor een belangrijk deel ook mondeling meegedeeld als hier aanleiding toe is. In het 
algemeen vindt men dit een prima werkwijze. Er is intern bekend wie het aanspreekpunt is 
voor drugsgerelateerde zaken en men kent de weg naar deze persoon. Nieuwe agenten 
moeten het vooral hebben van 'training on the job'. Deze agenten werken vaak in blokken van 
bijvoorbeeld een halfjaar op een bepaalde afdeling. Ze worden dan aan een ervaren collega 
gekoppeld en lopen mee. Eén ervaren politiefunctionaris geeft aan altijd even een kijkje te 
gaan nemen in de coffeeshop met een nieuweling, "Want dat vinden ze leuk". 
 
Over het contact met de gemeente is men onverdeeld (zeer) tevreden. In een aantal gemeen-
ten heeft de drugsexpert structureel, soms zelfs vrijwel dagelijks, overleg met de verantwoor-
delijke gemeenteambtenaar. In vrijwel alle gemeenten zijn de lijntjes in elk geval erg kort op 
het moment dat zich iets voordoet. De ambtenaar wil zo snel mogelijk op de hoogte zijn en 
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kopieën van elke waarschuwing en geconstateerde overtreding ontvangen. Op basis hiervan 
kan dan eventueel een bestuursrechtelijk traject worden ingezet. In één gemeente wordt zo 
sterk samengewerkt tussen politie en gemeente, dat politie rechtstreeks contact onderhoudt 
met de burgemeester en dus één échelon (de ambtenaar die de burgemeester doorgaans 
adviseert) in de communicatie verdwijnt. 
 
Over het beleid wordt wel gecommuniceerd. In sommige gemeenten heeft de politie hier vrij 
veel over te zeggen en wordt een protocol in samenspraak opgesteld en vinden evaluaties 
gezamenlijk plaats. Wat vaker voorkomt is dat de politie alleen de benodigde informatie 
verschaft: hoeveel en welk type incidenten hebben zich voorgedaan in een bepaalde periode? 
Naast deze feitelijke gegevens wordt soms ook een advies uitgebracht. Overigens meent men 
dat er op hoger, tactisch niveau veel meer directe input door de politie geleverd wordt. 
 
Met het Openbaar Ministerie (OM) zijn ook regelmatig contacten, maar in veel mindere mate 
dan met de gemeente. In een viertal gemeenten is er een vast aanspreekpunt, een officier of 
parketsecretaris die zeker één dag in de week op het politiebureau is. In deze gemeenten 
wordt het contact met het OM positief benoemd. In één gemeente heeft men met betrekking 
tot de coffeeshops nooit met het OM van doen. Er worden geen overtredingen geconstateerd 
waarvoor het strafrechtelijke traject gevolgd moet worden. In een andere gemeente stelt men 
wel processen-verbaal op en stuurt deze door naar het OM, maar men heeft de indruk, dat 
daar niets mee gebeurt. Ook in andere gemeenten is men niet tevreden over het contact met 
het OM: "Het is een log apparaat en er is niet echt sprake van overleg, meer van eenrichtings-
verkeer. We overleggen niet structureel maar sporadisch als zich iets voordoet." En waar 
politiefunctionarissen goed zicht hebben op het vervolgingsbeleid en de straftoemeting door 
de gemeente, weten ze vaak niet hoe de afhandeling door het OM gebeurt. Ze kunnen het wel 
te weten komen, maar zeggen dat niet te willen omdat de hoogte van de strafrechtelijke straf-
fen bedroevend is. 
Communicatie tussen politie en coffeeshophouders vindt vooral plaats tijdens de periodieke 
formele en de informele controles. In een aantal gemeenten bestaan ook overlegvormen 
waarin politie en coffeeshophouder elkaar treffen, zoals een buurtvergadering. In één 
gemeente had men in het verleden ook een eigen structureel overleg met de coffeeshop-
houders, maar dat was vooral nuttig toen het beleid nog in ontwikkeling was en men elkaar 
wat te vertellen had. Later werden de regels door landelijke ontwikkelingen steeds meer 
aangescherpt en had de politie bij elke bijeenkomst alleen maar vervelend nieuws voor de 
coffeeshophouders. Het overleg is daarom opgeheven en verdere veranderingen werden aan 
de coffeeshophouders verteld in een brief van de gemeente die door de politie bezorgd werd. 
Zoals één politiefunctionaris zegt: "We hebben de coffeeshophouders eigenlijk ook niks te 
bieden. Wij zijn er om te constateren en als er iets geregeld moet worden, dan moet men 
daarvoor bij de gemeente zijn." 
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Andere partijen waar de politie mee communiceert, verschillen per gemeente. Genoemd 
worden: de douane, belastingdienst, andere korpsen, andere steden, grensstedenoverleg, 
Nationaal Netwerk Drugsexpertise (o.a. FIOD, verslavingszorg, keuringsdienst van waren) en 
een overleggroep van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. De samenwerking met 
andere gemeenten is niet altijd goed. De politie karakteriseert het nulbeleid van omringende 
gemeenten zelfs als tegenwerking: doordat omringende gemeenten een nulbeleid hanteren, 
komen gebruikers uit die gemeenten naar de gemeente waar wel een coffeeshop is en dit 
zorgt voor een grotere druk op de stad.  
 
5.11.  Samengevat:  Tafel  van elf  
 
Kijkend naar zes dimensies van de Tafel van elf, die van toepassing zijn voor de politie-
functionarissen (kennis en duidelijkheid van regels, redelijkheid en nuttigheid van regels, 
handhaafbaarheid, controleerbaarheid, sanctiekans en sanctie-ernst) valt het volgende te 
zeggen. 
 
De criteria zijn voor politiemensen voldoende duidelijk en worden gehandhaafd. Het affiche-
ringscritirium wordt in eerste instantie als eenvoudig bestempeld. In tweede instantie ontbreekt 
het echter aan duidelijke richtlijnen voor de invulling van dit criterium. De afweging wat wel en 
niet is toegestaan is erg subjectief. Het harddrugscriterium vindt de politie helder, maar is wel 
lastig te controleren. Men moet het vooral hebben van informatie van derden. Overlast wordt 
door de politiefunctionarissen betiteld als een moeilijk maar belangrijk criterium. Als er mel-
dingen van overlast binnenkomen, moet de politie bekijken of de overlast objectiveerbaar is én 
bekijken of de coffeeshophouder erop aangesproken moet worden. Om te controleren of er 
geen jeugdigen onder de 18 jaar in de coffeeshop aanwezig zijn, wordt in vrijwel elke gemeen-
te de formele periodieke controle aangegrepen. De politie gaat echter ook af op signalen van 
omwonenden en op signalen van jeugdigen zelf. Een criterium dat niet of nauwelijks gecontro-
leerd wordt, is de maximale daghoeveelheid van vijf gram. De handelshoeveelheid van 500 
gram wordt in de helft van de gemeenten gewogen. In bijna alle gemeenten wordt door de 
politie prioriteit gegeven aan het jeugdigencriterium.  
 
In elke gemeente worden coffeeshops gecontroleerd, doorgaans op verschillende manieren. 
Bij de periodieke formele controles blijkt een grote variëteit te bestaan in frequentie. De con-
trolefrequentie loopt uiteen van 'eigenlijk nooit' tot 'eens per maand'. De politiefunctionarissen 
zijn in het algemeen tevreden met de controlefrequenties binnen hun gemeente. De invulling 
van periodieke formele controles verschilt sterk. Er kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen strikt kwantitatieve controles (alles wordt gewogen en gecheckt) en het minder strikte 
'op gevoel' controleren. Het onderscheid bestaat met name als controles worden uitgevoerd 
door wijkteams. Worden controles uitgevoerd door een niet wijkgebonden politieteam of door 
een multidisciplinair team, dan worden er voornamelijk kwantitatieve controles uitgevoerd. Bij 
informele controles loopt een politiefunctionaris (wijkagent, narcotica-expert, jeugdagent) 
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gewoon eens binnen bij een coffeeshop om zich op de hoogte te stellen van de gang van 
zaken. In enkele gemeenten wordt gebruik gemaakt van afvang- en fouilleeracties waarbij de 
klanten van een coffeeshop bevraagd en gecontroleerd worden bij het verlaten van de zaak. 
In één gemeente die gebruikt maakt van structurele afvangacties, zegt de politie een zeer 
duidelijk resultaat te merken. Soms is er specifieke aanleiding om extra observaties in te zet-
ten. Dit is met name het geval wanneer er meldingen zijn van omwonenden of als er bestuur-
lijke maatregelen zijn afgekondigd en de politie deze maatregelen extra wil handhaven. 
 
Met betrekking tot sancties merken de politiefunctionarissen vrijwel allemaal op dat de straf-
rechtelijke vervolging van overtredingen ten aanzien van het coffeeshopbeleid niet toereikend 
of passend is. Men is echter wel tevreden met de bestuursrechtelijke sancties. Er bestaat 
verdeeldheid bij de politiefunctionarissen als het gaat over tevredenheid met het beleid. Meer 
dan de helft van de politiefunctionarissen is niet tevreden met het beleid. Over het contact met 
de gemeente is de politie onverdeeld (zeer) tevreden. Er is zeer regelmatig contact en dit 
verloopt in het algemeen goed. Ook met het OM is er contact, weliswaar minder intensief. 
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Hoofdstuk 6 
 
Coffeeshophouders aan het woord 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen de coffeeshophouders aan het woord. Nadat de respondenten, de 
coffeeshops en bezoekers beschreven zijn, wordt ingegaan op criteria, controles, pakkans, 
sancties, samenwerking en de mening van de coffeeshophouders.  
 
 
6.2.  Respondenten 
 
In elke gemeente die voor de verdiepende studie is geselecteerd, is een bezoek gebracht aan 
minimaal één en maximaal vier coffeeshops. In totaal is met 39 coffeeshophouders gespro-
ken. Vrijwel altijd is gesproken met (één van) de eigenaar(s), slechts een enkele keer heeft 
een beheerder de vragen beantwoord. De meeste respondenten bezitten één coffeeshop en 
beheren deze in ruim de helft van de gevallen langer dan 10 jaar. Voor het overgrote deel zijn 
de respondenten mannen. Qua leeftijd valt de groep uiteen in ongeveer evenveel 'jongeren' 
als 45-plussers. Een aantal van de geïnterviewde coffeeshophouders is lid van de Branche-
organisatie voor Cannabisdetaillisten (BCD), het Platform van Cannabisondernemingen 
Nederland (PCN) of een lokaal coffeeshophouders initiatief. Vaak betreft het actieve leden, 
zoals de voorzitter, woordvoerder of secretaris. De andere respondenten zijn geen lid van een 
belangenorganisatie. Zowel enkele leden als niet-leden van belangenorganisaties nemen deel 
aan het buurt-, horeca- of winkelieroverleg in hun wijk.  
Omdat de respondenten vrijwillig hun medewerking aan het onderzoek verlenen, kan de sfeer 
van de meeste gesprekken als open getypeerd worden. Slechts een enkele keer heeft een 
onderzoeker het gevoel gehad met iemand te praten die niet op zijn gemak was.  
 
6.3.  Bezochte coffeeshops en hun bezoekers 
 
Naast reguliere coffeeshops zijn twee hasjcafés en een coffeeshop gecombineerd met een 
growshop bezocht. De reguliere coffeeshops verschillen onderling. Typeringen die er door 
bezoekende onderzoekers aan werden toegekend, zijn in ruim tweederde van de gevallen 
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"mooi", "netjes", "ruim" en "verzorgd". Eén op de vier werd minder aantrekkelijk gevonden 
door afgeplakte ramen, een gehavend uiterlijk of een klein interieur. Een paar coffeeshops zijn 
omschreven als afhaal- of snackbarcoffeeshop. Ongeveer de helft van de coffeeshops biedt 
amusement in de vorm van een pool- of biljarttafel, dartbord, tafelvoetbal, computers met 
Internetaansluiting of een flipperkast. Een paar coffeeshophouders wil expliciet het sociale 
karakter van hun onderneming uitdragen en biedt bijvoorbeeld gratis koffie en thee aan of 
heeft broodjes op het menu staan. Ook wordt voor voldoende zitgelegenheid gezorgd. Ver-
schillende coffeeshophouders willen door hun onderneming op een bepaalde manier in te 
richten, invloed uitoefenen op het publiek dat zij trekken. Eén zegt: "Een nette zaak trekt nette 
klanten". Een ander heeft getracht zijn coffeeshop de uitstraling van een uitgaansgelegenheid 
te geven. Hij geeft aan dat klanten net als in een café even moeten blijven en dat zijn coffee-
shop geen afhaalpunt moet zijn. Toch is het ook niet de bedoeling dat er een "hangsfeer" 
heerst. Een eigenaar zegt dit ook: "Het moet relaxed zijn, maar er worden geen banken 
geplaatst, want het is niet de bedoeling dat klanten in de coffeeshop in slaap vallen." 
 
Elke coffeeshop heeft een eigen publiek. Coffeeshophouders geven aan hier behalve met de 
inrichting ook op in te spelen met bijvoorbeeld de muziek die zij draaien en de producten die 
zij aanbieden. Sommige coffeeshops moeten het vooral hebben van de vaste klanten, terwijl 
anderen voor een belangrijk deel van hun omzet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld toeristen. 
Veel coffeeshophouders zeggen dat hun onderneming bezocht wordt door personen uit alle 
lagen van de bevolking, "Van maatpak tot sociale onderklasse". In de grote steden constateert 
men duidelijke seizoensverschillen en in grensgemeenten melden toeristen zich behalve in de 
vakanties, ook in de weekenden. Een aantal coffeeshophouders zegt overdag te fungeren als 
buurthuis of opvanghuis voor mensen met een uitkering en een enkele student met tussen-
uren. Tegen het eind van de dag wordt het drukker met mensen die van hun werk komen. 's 
Avonds zijn het vooral 'recreanten' in de coffeeshop. Zij roken of drinken wat en brengen hun 
tijd door met een praatje of spelletje. Slechts een enkele coffeeshophouder zegt op donder-
dagmiddag en –avond maar vooral vrijdag een duidelijke toename te zien in het aantal 
minderjarigen dat probeert softdrugs te kopen. 
 
6.4.  De cri teria:  bekendheid, duidel i jkheid en naleving 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden coffeeshophouders 
Bekendheid Iedereen is bekend met criteria 
Duidelijk Ruim de helft vindt de criteria duidelijk 
Affichering Onduidelijk, helft ziet echter geen noodzaak voor affichering, kwart zoekt andere 

wegen 
Harddrugs Geen dealers in coffeeshop, mogelijk probleem: harddrugs in zakken bezoekers 
Overlast Maatregelen genomen, soms het gevoel dat alle overlast aan coffeeshop wordt 

geweten 
Jeugdigen Controle bij twijfel leeftijd, soms strikter (bij iedereen) 
Maximale daghoeveelheid Wordt nageleefd, maar nut wordt betwijfeld 
Handelshoeveelheid Zoveel mogelijk naleving, maar onwerkbaar criterium  
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Alle coffeeshophouders zijn bekend met de AHOJ-G criteria. Ruim de helft van de responden-
ten geeft aan de criteria duidelijk te vinden. 
Een aantal coffeeshophouders zegt ook iets over hoe zij aan de benodigde informatie komen. 
Een vijftal coffeeshophouders vertelt door de gemeente op de hoogte te zijn gesteld. Vijf 
geven aan zelf op zoek te moeten. Ze komen zaken te weten via bijvoorbeeld de media of 
collega-coffeeshophouders. Of ze ontvangen wel een brief van de gemeente, maar weten niet 
precies hoe zij die moeten opvatten. Dit blijkt uit de uitspraak "Ik doe het maar een beetje 
gevoelsmatig." Een andere coffeeshophouder geeft eveneens aan niet goed op de hoogte te 
zijn. Zijn oplossing hiervoor is de politie goed in de gaten houden als zij komen: "Je moet goed 
opletten waar zij naar kijken, daar leggen ze dan blijkbaar de nadruk op." 
 
Op de vraag naar de duidelijkheid van de regels is ongeveer een derde van de antwoorden 
van het type "Ja, maar...". Omdat de vragen naar de bekendheid en duidelijkheid van de 
regels de eerste waren waarin met de coffeeshophouders op het beleid wordt ingegaan, 
grijpen zij de gelegenheid aan om hun mening te geven. Een aantal is het niet eens met de 
gestelde regels: ze zijn te streng, bizar en niet van deze tijd. Tevens is er het gevoel toch altijd 
ergens op gepakt te kunnen worden. Betreffende de duidelijkheid van de regels worden ook 
kanttekeningen geplaatst. Het A-criterium zou bijvoorbeeld erg vaag zijn en het lokale beleid 
verandert nog wel eens. Eén coffeeshophouder geeft aan in het ongewisse te blijven over 
bepaalde regels die gehanteerd worden; een potentieel personeelslid moet gescreend worden 
alvorens op de gedoogvergunning te kunnen worden opgenomen. Regelmatig krijgt hij te 
horen dat iemand niet wordt goedgekeurd. Welke criteria gehanteerd worden om iemand wel 
of niet als beheerder te kunnen opvoeren, is hem niet bekend. Een laatste kanttekening die 
geplaatst wordt, is: "De plichten zijn bekend, maar de rechten niet". 
 
6.4.1. Aff ichering 
 
Over het algemeen wordt het A-criterium opgevat als: "Je mag niet van buitenaf reclame/pro-
ducten zien en grote advertenties en flyers en dergelijke zijn verboden". Dit laat echter nog 
veel ruimte voor eigen interpretaties. Een aantal coffeeshophouders zegt dat er geen reclame 
gemaakt mag worden voor het product – softdrugs – maar wel voor de zaak. Deze coffee-
shophouders rijden bijvoorbeeld in een busje waarop de naam van hun onderneming staat of 
hebben een uitgebreide website ontwikkeld. Over het wel of niet toegestaan zijn van websites 
met een bepaalde inhoud is veel onduidelijkheid. Mag er bijvoorbeeld wel voorlichting over 
hasj en wiet op de site staan als er niet expliciet benadrukt wordt welke soorten er in de 
coffeeshop zelf verkocht worden? Eén van de respondenten zegt via de webcam de dage-
lijkse praktijk in een bepaalde coffeeshop te kunnen volgen en vraagt zich af of dat niet in 
strijd is met het A-criterium.  
 
Het niet mogen adverteren als zodanig, wordt door ongeveer een kwart van de bevraagde 
coffeeshophouders omzeild. In het kader van de discussie over roken in horecagelegenheden 
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heeft één coffeeshophouder zich bijvoorbeeld laten interviewen over zijn ventilatiesysteem. 
Andere genoemde mogelijkheden zijn het organiseren van een (muziek)evenement of het 
sponsoren van bijvoorbeeld een voetbalteam. Opvallend is dat een drietal coffeeshophouders 
opmerkt wel evenementen te sponsoren, maar hiervoor niet vermeld te willen worden. Ze 
willen niet het risico lopen het A-criterium te overtreden.  
 
Ongeveer de helft van de coffeeshophouders voelt overigens geen noodzaak voor affichering. 
Ze moeten het vooral hebben van mondelinge reclame. Men is er niet op uit om klanten uit 
andere delen van het land met advertenties te trekken. Coffeeshophouders geven aan, dat als 
er een goed product geleverd wordt, men het wel weet te vinden. Een zestal coffeeshop-
houders wordt regelmatig benaderd om in een bepaald medium te adverteren. In een drietal 
gevallen is dit verzoek afkomstig geweest van het politiebulletin. Eén coffeeshophouder mag 
hier wél en in het blad HighLife niet adverteren, terwijl een ander zijn onderneming juist weer 
alleen in vakbladen zoals HighLife mag promoten. 
Een aantal coffeeshophouders vindt het belangrijk dat coffeeshops zich kunnen profileren 
want "Onbekend maakt onbemind." De positie die de coffeeshop in de maatschappij inneemt 
moet beter tot uiting komen. Deze coffeeshophouders maken zich sterk voor sensibilisering. 
Voorlichting moet bijdragen aan een genuanceerder beeld van coffeeshops en ook zaken als 
het verstandige gebruik van cannabis moeten er deel van uitmaken. Dat het alleen werkt als 
dit initiatief van onderaf komt, blijkt uit een gesprek met een coffeeshophouder die door de 
wijkagent steeds bevraagd wordt op het verstrekken van voorlichtingsfolders. Hoewel hij zelf 
de sociale functie van zijn onderneming benadrukt, moet hij lachen om het idee dat hij als 
coffeeshophouder op grote schaal folders aan klanten gaat uitdelen over de gevaren van soft-
drugs. Zogenaamde "probleemgevallen" wil hij echter wel de nodige informatie aanreiken. 
 
Ruim een kwart van de coffeeshophouders vindt het A-criterium belemmerend. Als onder-
nemer ziet men zich geplaatst voor heel veel wat moet en bijna niks wat mag. Deze irritatie 
wordt nog versterkt als men ziet dat andere coffeeshophouders wel paden bewandelen die 
voor hen afgesloten zijn. Dit verschilt niet alleen tussen gemeenten, maar ook binnen 
gemeenten. Sommige coffeeshophouders kunnen zich volgens collega's meer permitteren 
dan anderen. Waar de één een week gesloten wordt voor het plaatsen van een advertentie, 
staat de ander wekelijks in allerlei media zonder gevolg. In deze advertenties wordt naar de 
horecagelegenheid verwezen, maar is de link naar softdrugs door de naam van de onder-
neming snel gelegd. Wat wringt is de oneerlijke concurrentie die hierdoor ontstaat. De coffee-
shophouders die vinden dat het A-criterium opgeheven zou moeten worden, zijn van mening 
dat zij meer klanten zouden kunnen werven als ze reclame mogen maken. 
 
Over het al dan niet mogen verstrekken van producten met de naam van de coffeeshop er op, 
bestaat veel onduidelijkheid. In bepaalde gemeenten mag men dergelijke producten niet 
verkopen, maar wel weggeven. In andere gemeenten is de verkoop toegestaan, maar alleen 
van bepaalde producten, zoals bijvoorbeeld aanstekers. Met het verstrekken van producten 
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met de naam van de coffeeshop er op, lopen coffeeshophouders wel een bepaald risico: "Als 
jouw aanstekers regelmatig op straat gevonden worden, loop je het gevaar op overlast te 
worden aangesproken." Eén coffeeshophouder meent dat het al dan niet toestaan van 
bedrukte artikelen afhankelijk is van de positie ten opzichte van de grens: "Als ze in Frankrijk 
aanstekers van Nederlandse coffeeshops vinden, staat dat niet goed voor de gemeente en 
daarom verbiedt men het."  
 
Een voorbeeld van een praktisch probleem waarvoor een coffeeshop zich geplaatst kan zien 
door het A-criterium, is het vinden van personeel. Eén van de coffeeshophouders wilde via 
een regionaal dagblad een nieuw personeelslid werven. Omdat haar advertentie niet als 
affichering mocht worden aangemerkt, heeft zij niet expliciet verwezen naar het karakter van 
haar onderneming. Dit had tot gevolg dat zich per abuis heel wat dames op leeftijd meldden 
voor de bediening van een kopje koffie met taart. 
 
6.4.2. Harddrugs 
 
Bijna alle coffeeshophouders krijgen wel eens te maken met mensen die proberen in hard-
drugs te dealen in of in de directe nabijheid van hun coffeeshop. Hier wordt actief door de 
coffeeshophouders tegen opgetreden. Door veel in de coffeeshop aanwezig te zijn, goed 
contact met de klanten te hebben en er veel ook bij naam te kennen, komen coffeeshop-
houders vlug te weten als er iets aan de hand is. Iemand die veel mensen naar zich toetrekt of 
vaak belt, zou wel eens een dealer kunnen zijn. In een aantal coffeeshops is het om deze 
reden dan ook verboden om mobiele telefoons te gebruiken. In één coffeeshop gebruikt men 
om deze reden een telefoonstoorder. Een andere methode die gebruikt wordt om de aan-
wezigheid van harddrugsdealers tegen te gaan, is het installeren van camera's. Daarnaast 
krijgt men via vaste klanten, de vereniging van coffeeshophouders of de wijkagent wel eens te 
horen dat bepaalde personen beter worden geweigerd. Het ontzeggen van de toegang is vaak 
afdoende om dealen in de coffeeshop tegen te gaan. Een enkele coffeeshophouder merkt op 
dat ook preventief fouilleren en regelmatige politiesurveillance in de straat een positief effect 
hebben op het publiek dat zich bij de coffeeshop meldt. Dealers die zich in de nabijheid van de 
coffeeshop ophouden, zijn volgens de coffeeshophouders lastiger dan dealers die ín de 
coffeeshop proberen te dealen. Coffeeshophouders houden ze in de gaten en een enkeling 
bedreigt ze, maar dit heeft niet altijd het gewenste effect. In zeldzame gevallen wordt de politie 
ingeschakeld in de hoop dat deze de dealer kan verwijderen. 
 
De coffeeshophouders geven aan goed zicht te hebben op wat zich afspeelt in hun zaak en 
zich aan het H-criterium te willen houden. Zoals één van hen het verwoordt: "Als je ze binnen 
laat ben je 'op een draf naar het graf'. Als je bekend staat als tolerant naar dealers toe dan 
komen er snel meer". Een aantal coffeeshophouders merkt op dat de harddrugs problematiek 
zich veel meer afspeelt in de scène van cafés en disco's en dat de politie zich daar op zou 
moeten richten in plaats van op de coffeeshops. Eén coffeeshophouder zegt dat men zich in 
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de coffeeshops meer geplaatst ziet voor het probleem dat andere mensen proberen 
goedkopere of grotere hoeveelheden softdrugs, niet harddrugs, aan te bieden. 
 
Coffeeshophouders willen ook voorkomen dat er harddrugs in hun zaak worden gebruikt. Als 
iemand onder invloed is, "strak staat", wordt deze aan de deur geweigerd. Of iemand hard-
drugs op zaak heeft, is bijna niet te controleren. Als iemand vaak naar het toilet gaat en van 
gebruik verdacht wordt, wordt deze persoon verzocht de coffeeshop te verlaten. Eén coffee-
shophouder heeft sanitair meubilair met alleen schuine randen waardoor het onmogelijk is om 
een lijntje coke te leggen. Omdat gebruik toch niet 100 procent te voorkomen is, vinden 
coffeeshophouders het onredelijk dat het aantreffen van harddrugs in de zak van een bezoe-
ker al zou kunnen leiden tot sluiting: "Ik weet niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik kan toch 
moeilijk iedereen fouilleren die bij mij binnen stapt? Ik wil een laagdrempelige coffeeshop 
runnen, geen fort". 
 
6.4.3. Overlast 
 
Om de overlast tot een minimum te beperken, nemen coffeeshophouders tal van maatregelen. 
Met behulp van camera's kan de coffeeshop en de directe omgeving in de gaten worden 
gehouden. Een aantal coffeeshophouders zegt de camera's primair geïnstalleerd te hebben 
met het doel overlast (groepjes rondhangende jongeren, parkeeroverlast) te voorkomen. De 
meeste coffeeshophouders investeren echter in de eerste plaats vanwege hun eigen 
veiligheid in opname-apparatuur. Maatregelen die specifiek ter voorkoming van overlast 
worden genomen, zijn: 
- eigen parkeerplaatsen of het gratis verstrekken van parkeerkaarten om parkeeroverlast te 

voorkomen; 
- het aanbrengen van geurfilters, dichthouden van de deur en dichten van kieren tegen 

stankoverlast; 
- het aanstellen van extra personeel om toe te zien op naleving van gedragsregels (correct 

parkeren, buiten niet rond blijven hangen, niks op de grond gooien) en het schoon houden 
van de omgeving van de coffeeshop; 

- muziek op een laag volume om geen geluidsoverlast te veroorzaken; 
- portiers aan de deur die zowel binnen als buiten de coffeeshop overlast proberen tegen te 

gaan; 
- sluiting op bepaalde tijdstippen of dagen om te voorkomen dat uitgaanspubliek zich in de 

coffeeshop meldt en voor (geluids)overlast zorgt. 
 
Eén coffeeshophouder merkt op dat voornamelijk de zogenoemde 'afhalers' tot overlast 
leiden. Door zijn bar achter in de zaak te plaatsen, voorkomt hij de komst van veel afhalers en 
daarmee veel overlast. In één gemeente heeft de belangenvereniging van coffeeshophouders 
een eigen klachtenlijn ingesteld waarop men overlast kan melden. Hier is echter nog nooit 
gebruik van gemaakt. 
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Tien coffeeshophouders merken ook op nooit klachten te krijgen. Noch via de buren, noch via 
de politie. De overigen worden wel geconfronteerd met klachten. Hierbij worden twee kant-
tekeningen geplaatst. Ten eerste vindt men dat er vaak wel erg snel en veel geroepen wordt 
over overlast. Eén coffeeshophouder zegt hierover het volgende: "Als er Duitsers naar Neder-
land komen voor brood, dan is dat goed voor de economie. Komen ze echter voor cannabis 
dan is het ineens overlastgevend drugstoerisme". Het is nog maar de vraag of er echt veel 
overlast is. In gevallen waarvan inderdaad objectief kan worden vastgesteld dat er overlast op 
een bepaalde locatie is, hoeft deze nog niet per definitie te wijten te zijn aan de coffeeshop. 
Coffeeshophouders kunnen veel voorbeelden geven van overlast waarop zij worden aan-
gesproken, maar waaraan zij geen deel hebben. Zo klaagden omwonenden over stankover-
last in de buurt van een coffeeshop. Na overleg tussen coffeeshophouder en de milieuafdeling 
van de gemeente is toen besloten een geurfilter te installeren om het probleem op te lossen. 
De geur bleef echter en bleek bij nader onderzoek afkomstig te zijn van een illegale kwekerij. 
Bij een andere coffeeshop houdt de bovenbuurman ervan de ramen wijd open te zetten en de 
volumeknop van zijn geluidsinstallatie flink open te draaien. De coffeeshophouder kan hier 
geen invloed op uitoefenen, maar heeft al wel twee keer een berisping gehad voor geluids-
overlast. 
 
Een aantal coffeeshophouders vindt het O-criterium onrechtvaardig. Zij worden voortdurend 
verantwoordelijk gehouden en aangesproken op het gedrag van hun klanten. Veelgehoorde 
uitspraken in dit verband wijzen naar foutparkeerders bij de bakker op de hoek en lege friet-
bakjes en blikjes bij de cafetaria. Deze ondernemers worden hier niet op aangesproken, de 
coffeeshophouders in vergelijkbare situaties wel. Coffeeshophouders moeten de openbare 
orde en veiligheid in de omgeving van hun zaak handhaven, een taak die zij niet (alleen) voor 
zichzelf weggelegd zien.  
 
Het contact met de buurt is volgens driekwart van de coffeeshophouders goed. Vaak is dat 
niet van begin af aan het geval geweest. Buurtbewoners hebben volgens coffeeshophouders 
door de media ingegeven onjuiste beelden over coffeeshops. Zo wordt in berichtgeving vaak 
geen (duidelijk) onderscheid gemaakt tussen cannabis, heroïne en cocaïne en denken men-
sen vaak dat een coffeeshop door junks wordt bezocht. Coffeeshophouders vinden dat zij ten 
onrechte worden gezien als criminelen en tegen heel wat vooroordelen moeten opboksen als 
zij zich ergens vestigen. In de beginfase is het moeilijk om dit tegen te spreken, omdat een 
nieuwe coffeeshop nog geen duidelijk imago heeft en jeugdigen en harddrugsdealers probe-
ren of zij er voet aan de grond kunnen krijgen. Coffeeshophouders onderkennen dat zij 
hierdoor in het begin ook inderdaad enige overlast veroorzaken. Na verloop van tijd is echter 
duidelijk dat dit niet getolereerd wordt en komt men in rustiger vaarwater terecht. De contacten 
zijn dan, op die met een enkeling na, goed. Coffeeshophouders doen ook actief hun best door 
te participeren in buurt- of wijkoverleggen en buren te vragen ergernissen direct te melden. 
Dat dit succes heeft, blijkt uit de handtekeningenactie die buurtbewoners georganiseerd 
hebben om de sluiting van een coffeeshop in een woonwijk te voorkomen. In een andere 
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gemeente verhuisde de coffeeshop naar een nieuwe locatie. Om hem op weg te helpen, 
plaatste de groenteboer, zijn vroegere buurman, een groot stuk met foto in de plaatselijke 
krant waarin hij de coffeeshophouder als goede buurman betitelde. Naast verhalen over 
goede en slechte contacten, geeft ook een aantal coffeeshophouders aan juist geen tot weinig 
contact met de buurt te onderhouden.  
 
Op de vraag of coffeeshophouders de politie bellen als zij zelf overlast hebben, antwoorden er 
11 dat dit niet (vaak) gebeurt, maar dat zij het wel zouden doen als het nodig zou zijn. Negen 
hebben dit al wel eens gedaan. De ervaringen variëren. Drie coffeeshophouders zijn tevreden: 
de politie heeft een verwarde persoon of een dealer netjes uit de coffeeshop verwijderd. Ande-
ren hebben minder goede ervaringen. Eén coffeeshophouder krijgt op zijn verzoek om hulp als 
antwoord: "Dat moeten jullie zelf maar oplossen". Ook in een drietal andere gevallen is de 
politie te laat gekomen of pakte zij meldingen niet goed op. Vanuit één coffeeshop wordt met 
grote regelmaat naar de politie gebeld. De coffeeshophouder heeft ontdekt dat als hij de 
eerste is die overlast meldt, deze in elk geval niet aan hem geweten kan worden en probeert 
op deze manier te voorkomen op het O-criterium te worden afgerekend. 
 
Overlast die coffeeshops zelf ervaren kan afkomstig zijn van diverse factoren. Een aantal is 
gelegen in de nabijheid van een opvang- of behandelinstelling en krijgt nog wel eens iemand 
over de vloer met psychische problemen. In een enkel geval moet hiervoor de politie in-
geschakeld worden. Ook klanten die geen identiteitsbewijs kunnen overleggen, vertrekken niet 
altijd zonder slag of stoot. Een tegenwerkende buurman, gemeente of concurrerende coffee-
shop worden door individuele coffeeshophouders genoemd als bron van overlast. In twee 
gemeenten heeft de gemeente plannen om parkeerplaatsen in de buurt van de coffeeshop op 
te heffen. De coffeeshophouders verwachten toenemende verkeersoverlast en snappen niet 
hoe een dergelijk besluit kan worden genomen. 
 
Verschillende coffeeshophouders merken in het kader van de overlast op, dat de maximale 
handelshoeveelheid van 500 gram en de hoeveelheid van vijf gram per persoon per dag tot 
onnodig veel beweging leiden. Om de handelsvoorraad op peil te houden, moet een koerier 
vaak pendelen van de voorraadplaats naar de coffeeshop. En als klanten een voorraadje mee 
naar huis zouden mogen nemen, hoeven ze bijvoorbeeld maar eens per week in plaats van 
elke dag naar de coffeeshop te komen.  
 
6.4.4. Jeugdigen 
 
Vierendertig van de 39 coffeeshophouders vragen alleen in geval van twijfel over de leeftijd 
naar een identiteitsbewijs. In één coffeeshop spreekt men al van twijfel als het personeelslid 
niet zeker weet of iemand 25 jaar of ouder is. Andere criteria die gehanteerd worden, zijn het 
vragen van legitimatie aan alle onbekenden en het checken van de leeftijd van alle bezoekers 
omdat het gemeentelijke beleid in de gemeente dat eist. Ook andere coffeeshophouders 
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voelen een grote druk om jeugdigen te weren omdat de sancties zeer streng zijn. Eén coffee-
shop heeft bordjes met de waarschuwing dat de klant een boete van 5.000 euro krijgt als hij 
met een vals identiteitsbewijs probeert binnen te komen. Een andere heeft op zijn aanstekers 
de tekst "Beneden 18 jaar geen toegang!" laten drukken. Omdat coffeeshophouders des-
ondanks niet het gevoel hebben de aanwezigheid van jeugdigen voor 100 procent onder 
controle te hebben, verdiepen sommigen zich in de mogelijkheden van duimregistratie of een 
irisscanner (kosten 35.000 euro).  
Wat als een probleem ervaren wordt, is dat niet alleen de verkoop, maar zelfs al het aanwezig 
zijn van iemand jonger dan 18 jaar als een overtreding van het J-criterium wordt gezien. Niet 
alleen de verkoop aan jeugdigen, maar ook hun aanwezigheid is dus strafbaar. Controle bij de 
verkoop dekt dus niet volledig het risico om bestraft te worden, iemand jonger dan 18 die aan 
de bar iets drinkt zou ook gecheckt moeten zijn.  
 
Volgens alle coffeeshophouders weten jeugdigen heel goed dat zij onder de 18 jaar geen 
toegang hebben tot de coffeeshop. Toch proberen ze het, met of zonder vals identiteitsbewijs. 
Twee coffeeshophouders zeggen op een gemiddelde dag zeker 10 tot 15 jeugdigen de deur te 
moeten wijzen. Een aantal anderen zegt eveneens vaak "Politie-agentje te moeten spelen", 
terwijl er ook een paar zijn die aangeven bekend te staan om hun strenge beleid en hierdoor 
minder vaak jeugdigen krijgen die het proberen. Het wegsturen van jeugdigen gaat soms 
eenvoudig, maar leidt ook wel eens tot zeer brutale en soms zelfs agressieve reacties. Ook 
komt het voor dat jeugdigen in de buurt rond blijven hangen en mensen aanspreken met de 
vraag wat voor hen mee te nemen. Het inkopen door 'oudere jongeren' die dan weer door-
verkopen aan hun vrienden die jonger dan 18 jaar zijn, is volgens een aantal coffeeshop-
houders toegenomen. Dat vindt men een vervelende ontwikkeling.  
Nog zorgwekkender is de toename van verkoop op straat en bij huisadressen. De mensen die 
zich daar mee bezig houden, zijn volgens de coffeeshophouders "Niet erg netjes en hebben 
de pillen naast de cannabis liggen". Deze situatie zou één van de redenen zijn om de leeftijds-
grens voor verkoop in de coffeeshop te verlagen. Juist deze jonge jeugdigen hebben behoefte 
aan goede voorlichting en kwaliteit en zij vallen met de leeftijdsgrens van 18 buiten de boot. 
Coffeeshophouders zitten overigens niet allemaal op deze jeugdigen te wachten: een aantal 
oppert het instellen van een stichting of ander orgaan waar jeugdigen op een veilige manier 
aan softdrugs kunnen komen. Overigens denken veel coffeeshophouders dat het aantal 
minderjarigen dat tegenwoordig bij de coffeeshops probeert binnen te komen, ongeveer gelijk 
is aan dat wat er voorheen kwam. Alleen bij bepaalde evenementen, zoals de Megafestatie in 
Utrecht, is een duidelijke toename te zien, maar ook dat is niet nieuw. Wel heeft men de 
indruk dat jeugdigen steeds eerder ervaren zijn. 
 
Meer dan de helft van de coffeeshophouders vindt de huidige leeftijdsgrens goed. Veel van 
hen beargumenteren dit als volgt: "Als de grens op 18 ligt, heb je 16 en 17 jarigen die het 
proberen. Als de grens bij 16 ligt, krijg je 14 en 15 jarigen aan de deur en dat is niet de bedoe-
ling." Een aantal coffeeshophouders hanteerde deze grens al vóór het stellen van het J-crite-
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rium op 18 jaar. Redenen die hiervoor genoemd worden zijn: "Ze zijn dan voor de wet 
volwassen, ze kunnen beslissingen nemen en daar de gevolgen van overzien, school-
prestaties lijden er niet onder, de psyche is al beter gevormd en ouders komen niet zeuren". 
Ruim een kwart van de respondenten vindt dat de grens wel omlaag kan. Naast de eerder 
genoemde reden van voorlichten en voorzien in de behoeften van jeugdigen, wordt ook 
gezegd dat het niet te verkopen is dat een 16 jarige alcohol mag drinken, maar geen blowtje 
mag roken. Eén coffeeshophouder vindt dat de leeftijdsgrens verhoogd moet worden naar 21 
jaar: "Dan zijn ze tenminste echt volwassen en lijdt de school er niet meer onder."  
 
6.4.5. Maximale daghoeveelheid 
 
Het G-criterium is voor de coffeeshophouders een lastig criterium om na te leven. Toch 
zeggen 20 coffeeshophouders zich strikt te houden aan het criterium dat aan elke klant per 
dag maximaal vijf gram cannabis verkocht mag worden (zie figuur 6.1). 
 

Figuur 6.1. Naleving G-criterium 
 
In één gemeente houdt de coffeeshophouder zich aan het lokaal bepaalde maximum van zes 
gram per persoon per dag. Twee van de coffeeshophouders die zeggen het G-criterium niet te 
overtreden, geven hier hun eigen invulling aan: 
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Box 6.2 
Coffeeshophouder X: "Ja, dat is toch een belachelijke bepaling? Waarom is dat zo? Ik zie er 
het nut niet van in hoor…Maar ik houd me er wel netjes aan. Vijf gram per persoon per dag. 
Dus als er hier zo'n oudje komt dat eens in de week boodschappen doet in de stad, dan geef 
ik hem gewoon dertig gram. En dan zeg ik: 'Deze hele week niet meer terugkomen hé?' Dan 
houd ik me er toch netjes aan? Dat is dan minder dan vijf gram per dag als je het uitsmeert 
over de hele week". 
 
Coffeeshophouder Y was van mening dat de verkoophoeveelheid van vijf gram per dag een 
verkoophoeveelheid van vijf gram per keer is. Hij houdt zich aan deze regel. Als iemand 
bijvoorbeeld 10 gram zou willen hebben dan verzoekt hij hem naar buiten te gaan en weer 
terug te komen. "Zo zijn de regels" zegt hij dan tegen zijn klanten. 
 

 
Coffeeshophouders die zich aan de vijf gram per persoon per dag willen houden, maken wel 
de kanttekening dat mensen die meer willen niet dom zijn en terugkomen als er iemand 
anders achter de bar staat, als het druk is of meerdere coffeeshops aandoen. De reden voor 
deze coffeeshophouders om niet meer dan vijf gram tegelijkertijd te verkopen is dat het extra 
geld dat je met een paar gram extra verdient niet opweegt tegen het risico dat je loopt op 
zware sancties. Zes coffeeshophouders houden zich over het algemeen wel aan het G-crite-
rium, maar maken uitzonderingen voor vaste klanten, mensen die van ver komen of klanten 
die de cannabis voor medicinaal gebruik nodig hebben. Ze proberen niet structureel over-
tredingen te begaan omdat de pakkans dan steeds groter wordt, maar willen zich wel klant-
vriendelijk opstellen. Vijf coffeeshophouders vinden de beperking tot vijf gram per persoon per 
dag onzinnig en houden zich er überhaupt niet aan.  
 
Of zij zich er nu wel of niet (altijd) aan houden, veel coffeeshophouders ervaren het G-crite-
rium als problematisch. Zoals een coffeeshophouder aangeeft, zijn de hoeveelheden tussen 
de vijf gram en de 30 gram die vroeger verkocht mochten worden, commercieel zeer aan-
trekkelijk. Omdat sommige coffeeshophouders wel bereid zijn dergelijke hoeveelheden aan 
klanten mee te geven, voelt de gezagsgetrouwe coffeeshophouder zich dief van eigen zak. Zij 
weten dat coffeeshops die er flink aan willen verdienen iemand in de zaak zetten die geen 
officiële medewerker is maar wel een leuk voorraadje verkoopt of dat je via een 06-nummer 
dat de barmedewerker je geeft, bij een ander adresje van dezelfde eigenaar terecht kunt. Ook 
het circuit van illegale verkooppunten kan op de hoeveelheid oneerlijk concurreren met de 
bonafide coffeeshophouders. Coffeeshophouders die het maximum onzinnig vinden en zich er 
niet aan houden, ervaren de nodige stress. Het lijkt wellicht onwaarschijnlijk dat je betrapt 
wordt, maar áls dat gebeurt zal de straf zwaar zijn. Wat coffeeshophouders ook aangeven, is 
dat zij de extra aanloop die door het maximum van vijf gram per persoon per dag ontstaat, als 
één van de bronnen van overlast zien. Een reguliere klant moet regelmatig langskomen in 
plaats van eens in de zoveel tijd ("Je mag toch ook voor een week bier in huis halen en hoeft 
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niet elke dag naar de supermarkt voor een pilsje") en buitenlanders zouden de ene na de 
andere coffeeshop afstruinen om een hoeveelheid te vergaren die zij groot genoeg vinden. 
 
6.4.6. Handelshoeveelheid 
 
Vrijwel alle coffeeshophouders vinden de maximale handelshoeveelheid van 500 gram geen 
werkbaar criterium. Alleen coffeeshops met een beperkte omzet en een klein assortiment 
komen er mee toe. De (zeer) goedlopende coffeeshops en zaken waar je tot wel dertig 
verschillende soorten cannabis kunt kopen, moeten de voorraad in de shop meerdere keren 
per dag aanvullen. Men vraagt zich af wat de bedoeling achter de maximale handelshoeveel-
heid is. Immers, iedereen weet dat een coffeeshophouder in de nabijheid van zijn shop een 
voorraad van vele kilo's voorraad heeft. Nu moeten er ingewikkelde systemen bedacht worden 
om steeds delen hiervan te verplaatsen. Dit is lastig, tijdrovend en stressvol. Omdat het ook 
de coffeeshophouder niet is toegestaan om met grote hoeveelheden cannabis over straat te 
gaan, riskeert hij voortdurend te worden opgepakt. Sommige coffeeshophouders hebben een 
loopjongen in dienst om te pendelen tussen de voorraad en de coffeeshop. Deze jongens zijn 
een flinke onkostenpost vanwege het risico dat zij lopen om opgepakt te worden. En hoewel 
een aantal coffeeshophouders het prettig vindt de voorraad elders te hebben om zo het risico 
voor overvallen in de shop te beperken, geeft een aantal anderen juist aan dat de beveiliging 
beter in de shop zou kunnen plaatsvinden.  
 
Niet alle coffeeshophouders zeggen expliciet zich wel of niet aan het maximum van 500 gram 
te houden. Tien, voornamelijk kleinere coffeeshops, hebben genoeg aan de 500 gram per dag 
of zorgen er in elk geval voor dat er nooit meer dan 500 gram tegelijkertijd in de coffeeshop 
aanwezig is. Vijf coffeeshophouders geven aan dat zij incidenteel of regelmatig meer dan de 
toegestane hoeveelheid in hun zaak hebben liggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een 
coffeeshop die een groot assortiment voert. Ook een coffeeshophouder die een weekendje 
weggaat en als enige toegang heeft tot de voorraad moet kiezen tussen 'nee verkopen' of 
tijdelijk teveel in de shop hebben.  
 
Als de coffeeshophouders gevraagd wordt wat zij een meer werkbare hoeveelheid vinden, 
wordt als specifieke hoeveelheid een aantal keer een kilo genoemd. Sommige coffeeshop-
houders merken op dat het beter zou zijn als de hoeveelheid niet zo algemeen en strak 
bepaald zou zijn, maar meer op maat. 
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Box 6.3 
Coffeeshophouder X: "Een handelshoeveelheid van 500 gram is een raar, star principe. De 
randgemeentes voeren een nulbeleid, dus de klanten vanaf daar krijgen wij ook te verwerken. 
En toen de andere coffeeshop in de straat een tijd gesloten was, kregen wij wel de bezoekers 
daarvan, maar we mochten niet 500 gram extra op voorraad hebben om in de toegenomen 
vraag te voorzien." 
 

 
Een maximale handelshoeveelheid gekoppeld aan de omzet van de coffeeshop is volgens 
sommige coffeeshophouders de beste oplossing. Eén van hen moet met het huidige maxi-
mum 10 keer per dag iemand sturen om de voorraad in de shop aan te vullen vanuit de 
voorraad. 
 
6.5.  Bekendmaking van en mening over de regels 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Duidelijk maken Door middel van bordjes,stickers 
Mening regels Te zwaar, coffeeshophouder is kwetsbaar 
Criteria Maximale daghoeveelheid moet omhoog, handelshoeveelheid moet groter 

 
De belangrijkste regel die met stickers en bordjes op de deur en bij de bar van de coffeeshop 
aan klanten kenbaar wordt gemaakt, is: "Geen toegang beneden de 18 jaar". Andere huis-
regels betreffen het gebruik van en de handel in harddrugs en gedragsregels. In coffeeshops 
die veel door buitenlanders worden bezocht, zijn de regels in verschillende talen opgesteld. 
De maximale hoeveelheid van vijf gram per persoon per dag en het niet toegestaan zijn van 
alcohol wordt niet altijd expliciet op bordjes vermeld. Echter, op het menu staan geen 
alcoholische dranken en als het goed is wijst de beheerder een klant erop wat de maximale 
hoeveelheid is die hij kan kopen. Zes coffeeshophouders hebben naast de bordjes, ook 
folders of een groot tv-scherm waarop de regels terug te vinden zijn. Vier coffeeshophouders 
geven aan dat klanten wel weten wat wel en niet is toegestaan. Indien nodig, spreken zij 
mensen er op aan als zij iets doen dat de coffeeshophouder liever niet in zijn zaak ziet. Om 
duidelijk te maken wat voor soort zaak gerund wordt, is het belangrijk om voldoende toezicht 
te houden en onmiddellijk in te grijpen als dat nodig is. Gevraagd naar hun mening over 
regels, worden de volgende antwoorden gegeven: 
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Figuur 6.4. Mening coffeeshophouders over huidige regels, aantal gesprekken waarin het 
onderwerp door de coffeeshophouder naar voren wordt gebracht 
 
De criteria die worden gehanteerd en de sancties die op overtreding staan worden door negen 
coffeeshophouders betiteld als "niet realistisch", "te zwaar" en "slaan de plank volkomen mis". 
 

Box 6.5 
Coffeeshophouder X is door de politie gecontroleerd. Deze zag dat in de coffeeshop Red Bull 
verkocht wordt. Omdat er volgens de respondent '0,0047 procent' van een bepaalde werk-
zame stof in zit, denkt de politieagent dat Red Bull als smartdrug kan worden aangemerkt en 
dus niet in de coffeeshop verkocht mag worden. De coffeeshophouder vindt dat waanzin: 
straks wordt de verkoop van koffie of thee in de coffeeshop nog verboden. 
 

 
Behalve over de zwaarte van de sancties klagen twee coffeeshophouders ook over de ondui-
delijkheid: waarvoor krijgt men nu welke straf opgelegd? Waar de coffeeshophouders moeite 
mee hebben, is de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden. Eén van hen merkt op "Ge-
doogd is half geregeld". Juridisch vallen coffeeshops vaak tussen de wal en het schip, ze 
hebben vooral plichten en bijna geen rechten en ervaren een grote afhankelijkheid van de 
willekeur van de gemeente. Als er een nieuwe burgemeester komt, wordt er vaak nieuw beleid 
geformuleerd. Ook omdat een aantal zaken (overtreding van H- of G-criterium door klanten) 
voor coffeeshophouders heel moeilijk te controleren is, maar zij hier wel op aangesproken 
kunnen worden, zou de politie of gemeente ze altijd kunnen pakken als zij daar op uit zijn. Het 
feit dat de achterdeur niet geregeld is, stoort eveneens een aantal coffeeshophouders. Zij zijn 
nu vaak min of meer gedwongen om in te kopen bij zware criminelen en zouden liever een 
alternatief hebben, zoals eigen teelt. 
 
De dubbele standaard waarover coffeeshops hun beklag doen, betreft de strenge controles en 
sanctionering waaraan coffeeshops onderworpen worden in vergelijking met andere horeca en 
illegale dealers. In disco's wordt veel meer in harddrugs gehandeld, maar daar wordt een 
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eigenaar niet aangesproken op wat zich in de zakken van zijn klanten bevindt. En als illegale 
dealers al eens worden aangepakt, dan is dat vaak met een boete en bijna nooit met sluiting.  
Vier coffeeshophouders vinden dat de controles van hun coffeeshop veel te streng verlopen. 
Eén zegt zelfs dat "coffeeshopje pesten" de insteek is. Er hangt een soort paranoïde sfeer 
rondom coffeeshops en men is ze liever kwijt dan rijk. Coffeeshophouders vinden dit on-
terecht. Zij doen, naar eigen zeggen, erg hun best om hun zaak netjes te runnen en geen 
overlast te veroorzaken, maar krijgen hiervoor weinig begrip en waardering van politie en 
gemeente. Enkele opmerkingen van individuele coffeeshophouders zijn terug te vinden in box 
6.6. 
 

Box 6.6 
Coffeeshophouder X merkt op dat de scheiding van alcohol en drugs de coffeeshop haar 
sociale functie ontnomen heeft. Vroeger gingen mensen in de coffeeshop een blowtje roken 
en gezellig een biertje drinken. Op de cola die ze nu kunnen krijgen, zitten ze echt niet heel de 
avond. Ze komen hun softdrugs halen en gaan die dan oproken in de kroeg waar ze wel 
alcohol kunnen krijgen. 
 
Coffeeshophouder Y: "Je hebt laagdrempelige horeca en hoogdrempelige horeca. Onder het 
eerste versta je een friettent en een zaak voor koffie en broodje, het tweede zijn cafés. In 
laagdrempelige horeca mogen geen gokkasten, want daar komen jonge mensen. Nu mag ik in 
mijn coffeeshop ook geen gokkast! Dat is heel raar, want de minimumleeftijd van de mensen 
die hier binnenkomen is 18 jaar en dan zou ik dus hoogdrempelige horeca zijn. Toch, dat zou 
je toch zeggen?" 
 

 
Slechts vijf coffeeshops vinden de huidige regelgeving en de wijze waarop daar invulling aan 
gegeven wordt in orde. In figuur 6.7 is terug te vinden wat met betrekking tot de AHOJ-G 
criteria wordt opgemerkt.  
 

Figuur 6.7. Mening over AHOJ-G criteria 
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Zoals uit paragraaf 6.2.6 al blijkt, vinden veel coffeeshophouders dat de maximale handels-
hoeveelheid van 500 gram niet voldoende is en verhoogd zou moeten worden. Ook de maxi-
male daghoeveelheid van vijf gram per persoon per dag moet stijgen tot 10 of liever zelfs tot 
de 30 gram zoals voorheen. Vier coffeeshophouders merken bij de vraag naar regelgeving 
nog eens op dat de minimumleeftijd verlaagd zou kunnen worden naar 16 jaar en vijf coffee-
shophouders vinden dat reclame en sponsoring door coffeeshops gewoon zou moeten 
worden toegestaan. Over het harddrugs- en het overlastcriterium worden in dit verband geen 
opmerkingen gemaakt door de coffeeshophouders. 
 
6.6.  Samenwerking 
 
Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Samenwerking gemeente Geen dialoog of weinig contact 
Samenwerking politie Goed 

 
6.6.1. Samenwerking met  gemeente 
 
In figuur 6.8 is te zien hoe de verschillende coffeeshophouders de samenwerking met de 
gemeente typeren. Acht coffeeshophouders omschrijven de samenwerking met de gemeente 
als goed. Er is periodiek overleg of men weet de contactpersoon bij de gemeente te vinden. 
 

Figuur 6.8. Samenwerking met gemeente 
 

Box 6.9 
"De samenwerking met de gemeente is in principe goed. De gemeente heeft een liberale 
houding. Ze zijn er ook echt goed mee bezig geweest om een coffeeshopbeleid op te stellen 
naar tevredenheid van iedereen. Er is niet echt standaard overleg, maar als er iets is kunnen 
we altijd contact opnemen." 
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Sommige coffeeshops verzorgen op verzoek van de gemeente wel eens een rondleiding voor 
bezoekers. Als het contact met de gemeente goed is, worden dergelijke rondleidingen als leuk 
ervaren. In een enkele gemeente wordt de coffeeshop ook aangedaan met (buitenlandse) 
bezoekers maar vindt de coffeeshophouder dat wat krom, omdat de verhouding met de 
gemeente helemaal niet zo goed is. In 13 gemeenten vinden de coffeeshophouders namelijk 
dat er geen dialoog is met de gemeente: naar een overleg wordt door de gemeente een 
notulist afgevaardigd in plaats van een gesprekspartner, men luistert wel maar doet er niks 
mee, men luistert niet en dringt gewoon beleid op, "Ik doe alles wat zij vragen, maar krijg er 
niks voor terug". De samenwerking wordt meer in negatieve dan in positieve bewoordingen 
omschreven.  
 
Het omgekeerde is het geval voor de coffeeshophouders die "ja goed, maar…"  antwoorden. 
Over het algemeen zijn ze redelijk tevreden maar zouden graag verbetering zien in bijvoor-
beeld de frequentie of inhoud van overleg of de manier waarop met vergunningen wordt 
omgegaan. Acht coffeeshophouders geven aan weinig tot niets met de gemeente van doen te 
hebben. Drie coffeeshophouders onderhouden een zeer slechte relatie met de gemeente. Dit 
hangt samen met de komst van een nieuwe burgemeester, de regels waaraan de coffeeshop-
houder zich moet conformeren ('wurgcontracten') of het gevoel of feit dat de gemeente een 
bepaalde coffeeshop weg wil hebben.  
 

Box 6.10 
"Sinds de nieuwe burgemeester zijn er wat problemen. Hij laat zich in de media negatief uit 
over coffeeshops en stelt steeds weer nieuwe voorwaarden. Als aan de ene voorwaarde 
voldaan is, stelt hij weer nieuwe eisen op. De coffeeshophouders zijn bang dat als ze niet 
ingaan op de eisen er wordt gezegd: "Met die coffeeshophouders valt niet te praten, die willen 
niets en zijn tot niets bereid". 
 

 
6.6.2. Samenwerking met  polit ie 
 
Naast de gemeente heeft de coffeeshopeigenaar ook te maken met de politie. De relatie met 
de politie wordt als volgt door de coffeeshophouders getypeerd: 

Figuur 6.11. Samenwerking met politie 
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De helft van de coffeeshophouders vindt de politie redelijk in haar optreden. Dit geldt zowel 
voor coffeeshophouders die eigenlijk alleen informeel en op zicht gecontroleerd worden als 
voor coffeeshops die periodiek een formele controle krijgen. Deze formele controles verlopen 
dan volgens de coffeeshopeigenaars strikt maar fair. Twee coffeeshophouders vinden het ook 
prettig dat er regelmatig in de buurt wordt gesurveilleerd. Hierdoor worden ongewenste 
personen (klanten en dealers) afgeschrikt, waardoor de zaak een nette uitstraling en nette 
klanten behoudt. 
 
Acht coffeeshophouders zijn redelijk tevreden over de politie, maar zien wel ruimte voor 
verbetering. Dit kan zowel tijdens de controle als juist ook buiten de controles om zijn. Men 
vindt het bijvoorbeeld jammer dat de politie alleen komt om te controleren of als er iets aan de 
hand is. Een keer binnen lopen voor een praatje en een kopje koffie zou gewaardeerd worden. 
Evenals voor de gemeente geldt voor de samenwerking met de politie dat coffeeshophouders 
graag zouden zien dat er interesse in ze getoond wordt. Dit blijkt echter niet overal mogelijk. In 
één gemeente kwam de wijkagent voorheen regelmatig een kopje koffie drinken. Hier is hij 
echter door zijn collega's op aangesproken en sindsdien komt er geen wijkagent meer binnen. 
 
Het meeste commentaar heeft betrekking op het feit dat er steeds andere politiemensen 
betrokken zijn bij de uitvoering van de controles. Dit is op zich geen probleem, maar wel als 
hierdoor onnauwkeurig gewogen wordt en er amateuristisch naar de voorraad wordt gezocht 
in bijvoorbeeld magnetron en vuilcontainer. Coffeeshophouders zijn serieus met hun onder-
neming bezig en vinden het vervelend om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met 
ondeskundigheid en groentjes. 
 
Veel coffeeshophouders regelen hun zaakjes zelf. Zij willen aan de politie laten zien dat ze op 
eigen kracht veel aankunnen en niet veel extra werk en overlast veroorzaken. Zes coffeeshop-
houders hebben weinig contact met de politie. Ieder doet zijn eigen werk en verder zien ze 
elkaar niet. Twee coffeeshophouders geven aan dat de politie zowel "vriend" als "vijand" is. 
Vriend omdat er bij overval, inbraak of een onhandelbare klant een beroep op ze gedaan kan 
worden. Toch voert "vijand" de boventoon, want als de coffeeshophouder gepakt wordt als hij 
voorraad aan het verplaatsen is, zal er geen clementie verleend worden. Het is dus altijd 
uitkijken voor de politie. 
 
Wat opvalt is de moeizame relatie met (sommige personen binnen) de politie. Voorbeelden die 
hiervan gegeven worden, zijn het feit dat de politie alleen gebruik maakt van de videobeelden 
van de coffeeshop om misdrijven in de straat op te lossen maar dat zij niet opgevraagd 
worden als klachten over het toelaten van jeugdigen worden onderzocht, een wijkagent die 
brieven over de coffeeshop naar het gemeentebestuur stuurt, het loeren op klanten die te lang 
op de laden/lossenparkeerplaats staan en het in beslag nemen van de voorraad nadat in 
vertrouwen verteld is waar die zich bevond. Slechts drie coffeeshops typeren de samen-
werking met de politie echter in zijn geheel als zeer slecht.  
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6.7.  Controles 
 

Aspect Algemeen beeld antwoorden gemeenteambtenaren 
Frequentie Zeer variabel: van zelden/nooit (acht) tot eens per maand (drie) 
Praktijk Wisselende agenten, sfeer is verschillend 
Controlecriteria Jeugdigen, handelsvoorraad, vergunningen 
Pakkans Niet zo groot ingeschat 
Sancties (bestuursrechtelijk) Erg zwaar, dreigend 

 
6.7.1. Frequent ie 

 
Aan de coffeeshophouders is gevraagd hoe vaak zij per jaar door de politie gecontroleerd 
worden. Hun antwoorden kunnen uit figuur 6.12 worden afgelezen.  
 

Figuur 6.12. Aantal controles per jaar (absolute aantallen) 
 
Drie coffeeshops worden zeer vaak, zeker eens per maand maar soms ook drie keer in de 
week, gecontroleerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat zowel formele periodieke 
controles als een informeel bezoekje door de wijkagent geteld worden. Acht coffeeshop-
houders worden al lange tijd niet gecontroleerd. Eén van hen zegt de afgelopen anderhalf jaar 
geen politie over de vloer te hebben gekregen terwijl een ander vertelt: "Ik ben goed op de 
hoogte van de criteria. Echter, controle op deze criteria is niet echt frequent te noemen. De 
afgelopen twintig jaar heb ik drie officiële controles gehad".  
 
In gemeenten waar een aantal keer per jaar periodieke controles worden uitgevoerd, zijn deze 
niet altijd evenredig over het jaar verspreid. Het kan zijn dat er een paar maanden geen con-
trole is en dan opeens een paar achter elkaar. Eén coffeeshophouder meent dat de controle-
frequentie samenhangt met politieke verkiezingen. Volgens hem wordt er tegen verkiezingstijd 
opeens meer gecontroleerd. 
 
De meeste coffeeshophouders denken dat hun zaak even vaak gecontroleerd wordt als 
andere coffeeshops in de gemeente. Het is niet zo dat de één standaard vaker gecontroleerd 
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wordt dan de ander. Als daar aanleiding toe is, gaat de politie volgens de coffeeshophouders 
een bepaalde coffeeshop natuurlijk wel meer in de gaten houden. Wat volgens coffeeshop-
houders in twee gemeenten nog wel eens voorkomt, is dat een bepaalde coffeeshop minder 
vaak gecontroleerd wordt dan de andere. Een coffeeshophouder die actief lid is van een 
belangenvereniging zou bijvoorbeeld privileges krijgen of men durft daar minder vaak te 
controleren uit angst voor de macht die zo iemand heeft.  
 
6.7.2. Prakt i jk 
 
Als aan de coffeeshophouders gevraagd wordt wie de controles uitvoeren, dan antwoorden zij 
meestal dat dit steeds andere mensen zijn, dat er groentjes bij zitten en dat ook de belasting, 
douane en andere partijen wel eens mee komen. Dergelijke integrale controles komen 
overigens niet vaak voor, maar toch te vaak naar de smaak van één coffeeshophouder. Hij 
betwijfelt of een onaangekondigde belastingcontrole überhaupt wel toegestaan is. In één 
gemeente worden de controles betiteld als een "ware razzia" waarbij de politie met honden 
komt binnengestormd en de deuren op slot gaan. De sfeer bij zo'n inval is volgens de 
respondenten soms vriendelijk, soms verschrikkelijk.  
 
In de overige gemeenten wordt de sfeer door zes coffeeshophouders omschreven als streng 
maar rechtvaardig en door vier anderen als gemoedelijk. Minder tevreden coffeeshophouders 
zeggen dat de controle met de nodige hilariteit gepaard gaat of de deur op slot moet. Daar 
hebben zowel zijzelf als hun klanten een hekel aan: "Mensen die stoned zijn willen geen 
gezag om zich heen" en niet iedereen wordt even graag in de coffeeshop aangetroffen. Een 
coffeeshophouder die tijdens de controle zijn deur op slot moet doen, zegt dat de politie 
voorheen vaak op het drukste tijdstip binnenviel. Daardoor wordt een behoorlijk bedrag aan 
omzet misgelopen. Aan welke aspecten tijdens de controles voornamelijk aandacht wordt 
besteed, is terug te vinden in figuur 6.13. 
 

Figuur 6.13. Aspecten waarop gecontroleerd wordt 
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Of en hoe tijdens controles aandacht aan de A-, H-, O- en G-criteria besteed wordt, is niet 
bekend bij de coffeeshophouders. Zij ervaren dat er in het bijzonder gecontroleerd wordt op 
leeftijd, handelshoeveelheid, vergunning en personeel. In een enkele coffeeshop wordt bij 
controle aan alle aanwezige klanten om een legitimatiebewijs gevraagd. Meestal gaat de 
politie op zicht na of er mogelijk jeugdigen in de coffeeshop zijn en wordt alleen aan jeugdig 
uitziende klanten om een legitimatiebewijs gevraagd. 
De handelsvoorraad wordt gewogen. Dit gebeurt niet altijd even professioneel. Een banale 
weegschaal is volgens de coffeeshophouder volstrekt ongeschikt, maar wordt wel door de 
politie gebruikt. Het gebeurt vaak dat onervaren politiemensen bij het wegen op meer dan 500 
gram uitkomen. Dit komt omdat zij vergeten het gewicht van de verpakking van het totaal af te 
trekken. Naast het wegen van de voorraad achter de bar, wordt in een enkel geval tijdens de 
controle actief gezocht of er ergens in de coffeeshop nog meer voorraad aanwezig is. 
Als het verplicht is de vergunning in de coffeeshop te hebben liggen, wordt hier door de politie 
vaak naar gevraagd. Op de vergunning staat wie de eigenaar is en wie als beheerder achter 
de bar mag staan. Naam, adres en woonplaats van de aanwezige barmedewerker worden 
vergeleken met de gegevens op de vergunning.  
Drie coffeeshophouders vinden dat de politie wel eens wat door de vingers wil zien. De coffee-
shophouder wordt gewezen op wat niet in orde is en waar hij een volgende keer beter op moet 
letten. Zeven andere coffeeshophouders vinden echter dat de controles zeer streng verlopen 
en niets getolereerd wordt.  
 
6.7.3. Pakkans en sanct ies 
 
In een paar gemeenten hebben de coffeeshophouders onderling afgesproken dat zij elkaar 
bellen als er gecontroleerd wordt. In andere gemeenten wordt dit niet gedaan, men is immers 
elkaars concurrent. Om te voorkomen dat buren de politie bellen om te klagen over overlast of 
om aangifte te doen van andere overtredingen, proberen de coffeeshophouders een goed 
contact met hun omgeving te onderhouden. Zij geven buren hun telefoonnummer en ver-
zoeken hen zaken met de coffeeshophouder en niet onmiddellijk met de politie op te pakken. 
Eén coffeeshophouder geeft aan via een andere ondernemer in zijn straat te horen of er over 
hem geklaagd wordt, zodat hij zo nodig maatregelen kan nemen. 
 
De coffeeshophouders vinden het moeilijk om een inschatting te maken van de pakkans (zie 
figuur 6.14). Zes van hen doen hier geen uitspraak over en twee zeggen dat daar niets over te 
zeggen valt. Het is afhankelijk van het criterium – op overtreding van het G-criterium zal men 
bijvoorbeeld minder snel gepakt worden dan het J-criterium – en van de prioriteiten van de 
politie. Vier coffeeshophouders schatten de pakkans hoog in, terwijl er 11 zijn die opmerken 
dat het onwaarschijnlijk is dat je gepakt wordt als je incidenteel een overtreding begaat. Naar-
mate men zich meer structureel niet aan de regels houdt, neemt de pakkans toe. Omdat een 
deel van de activiteiten van coffeeshophouders (inkoop, aanvoer) altijd strafbaar is, wordt door 
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een aantal van hen opgemerkt: "In principe hoeven ze maar op de loer te gaan liggen. Ze 
kunnen je altijd pakken als ze willen". 
 

Figuur 6.14. Ingeschatte pakkans bij overtreding van de coffeeshopcriteria 
 
Overigens is het niet de pakkans die coffeeshophouders de grootste schrik aanjaagt. Zij 
voelen zich vooral gedwongen zich aan de regels te houden door de hoogte van de sancties 
op overtreding. Niet het strafrechtelijke maar voornamelijk het bestuursrechtelijke traject wil 
men vermijden. De dreiging van sluiting hangt als het zwaard van Damocles boven de 
hoofden van de coffeeshophouders. Coffeeshophouders bestempelen de sancties als zeer 
zwaar, buiten proportie en bijdragend aan de criminalisering van coffeeshops.  
 
Eerder werd al melding gemaakt van een stappenplan of matrix waarin de sancties staan 
beschreven. Twee coffeeshophouders geven aan dat het hen volledig duidelijk is hoe de 
matrix er uit ziet. Hier staan 10 coffeeshophouders tegenover die zeggen niet precies te weten 
welke sancties ze mogelijk te wachten staan en of er rekening wordt gehouden met de staat 
van dienst van hun coffeeshop. 
 

Box 6.15 
"Als ik een overtreding bega dan weet ik dat het goed fout zit, maar ik weet niet op voorhand 
wat voor sancties er zijn. Staat dat op papier dan? Heb jij dat? Dan zou ik dat ook wel willen 
hebben". 
 

 
De zwaarte van de sancties op zich vindt men al onrechtvaardig, zeker als deze vergeleken 
worden met de straffen die aan horecagelegenheden, grow- en smartshops en illegale straat- 
en thuisdealers worden opgelegd. Volgens één coffeeshophouder ligt de nadruk niet bij 'het 
scheiden van de schapen en de bokken' maar puur op het verminderen van het aantal coffee-
shops.  
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Ter afsluiting van de gesprekken is de coffeeshopeigenaren de gelegenheid geboden iets over 
het coffeeshopbeleid in zijn algemeenheid of hun eigen dagelijkse praktijk te vertellen. Kwes-
ties die zij hierin aansnijden, worden hier kort weergegeven. Ten eerste wordt een aantal 
problemen gesignaleerd. In een bepaalde gemeente heeft een nieuw fenomeen de kop 
opgestoken. Hier is een groep actief die de leveranciers en loopjongens van coffeeshops 
overvalt. Vaak wordt geen aangifte gedaan omdat de politie volgens de coffeeshophouders 
dan zal denken "Je zult zelf wel iets gedaan hebben, waarvoor ze je terug willen pakken" of 
"Je zult wel iets te verbergen hebben". Omdat coffeeshophouders liever geen slechte naam of 
publiciteit krijgen, komt er maar weinig informatie bij de politie terecht terwijl het wel vaak voor-
komt.  
Een ander probleem waar een coffeeshophouder zich voor geplaatst ziet, is het moeilijk 
kunnen afsluiten van verzekeringen en een hypotheek. Zaken die al eerder in dit hoofdstuk 
aan bod zijn gekomen maar regelmatig herhaald werden ter afsluiting van het gesprek zijn de 
steeds zwaardere criminelen die zich aan de achterdeur melden, de doorverkoop aan jeug-
digen door oudere vriendjes die in de coffeeshop aan hun spullen komen en de dubbele 
standaard die gehanteerd wordt.  
Ondanks het feit dat de meeste gesprekken met de coffeeshophouders plaats vonden in de 
periode voorafgaand aan de media-aandacht rondom bijvoorbeeld het THC-gehalte van 
softdrugs en er politieke signalen werden afgegeven over het mogelijk verbieden van Neder-
wiet, merken coffeeshophouders geregeld op dat het klimaat in Nederland aan het verslech-
teren is. Terwijl coffeeshops juist geaccepteerd zouden moeten worden in het straatbeeld en 
het negatieve stigma zou moeten verdwijnen, dringt een restrictieve visie de coffeeshop 
(terug) in de taboesfeer. Coffeeshophouders verliezen het plezier in hun beroep: "Anderhalf 
jaar geleden voelde ik me nog een ondernemer, nu voel ik me een crimineel". 
Een laatste opmerking betreft de deskundigheid van andere partijen waarmee men gecon-
fronteerd wordt. Een paar voorbeelden: politieagenten die geen hasj van wiet kunnen 
onderscheiden, een OM dat veroordeelt voor het bezit van een grote hoeveelheid afval in 
plaats van bruikbaar product, verplichte deelname aan een cursus waarbij de deelnemers de 
cursusleider meer weten te vertellen dan omgekeerd. 
 
6.8.  Samengevat:  Tafel  van elf  
 
Acht dimensies van de Tafel van elf zijn belangrijk om de naleving van de criteria door coffee-
shophouders te evalueren (kennis en duidelijkheid van regels, redelijkheid en nuttigheid van 
regels, kosten en baten, naleefbaarheid, detectiekans, sanctiekans, sanctie-ernst en selecti-
viteit).  
 
Alle coffeeshophouders zijn bekend met de criteria. Voor de helft van de ondervraagden zijn 
de criteria niet altijd even duidelijk. Het afficheringscriterium is niet volledig duidelijk. Ongeveer 
de helft van de coffeeshophouders voelt echter geen noodzaak voor affichering, terwijl een 
kwart het criterium juist belemmerend vindt. Het harddrugscriterium wordt lastig gevonden. Zij 
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hebben bijna allemaal ooit te maken gehad met mensen die harddrugs proberen te dealen in 
of nabij de coffeeshop. Deze zijn niet altijd even gemakkelijk te verwijderen. Ook de harddrugs 
die mogelijk aanwezig zijn in de zakken van bezoekers, baren de coffeeshophouders zorgen. 
Zij hebben wel civielrechtelijke bevoegdheid te fouilleren, maar dat is niet altijd even evident. 
Coffeeshophouders worden echter wel afgerekend als de politie harddrugs ontdekt. Om aan 
het overlastcriterium te voldoen nemen coffeeshophouders verschillende maatregelen, zoals 
het maken van extra parkeerplaatsen en het aanstellen van portiers. Dit brengt uiteraard extra 
kosten met zich mee. Coffeeshophouders geven aan dat ze soms het idee krijgen dat alle 
overlast in een buurt wordt toegeschreven aan de coffeeshop, terwijl dit niet altijd gerecht-
vaardigd is. Het feit dat zij zich moeten houden aan de criteria, verhoogt volgens de coffee-
shophouders de overlast. Zo trekken klanten van coffeeshop naar coffeeshop of komen meer 
keer per week naar een coffeeshop, omdat ze maar vijf gram per persoon per dag mogen 
kopen. Ook zorgt de beperkte handelshoeveelheid ervoor dat er vaak bijgevuld moet worden 
en er dus veel beweging van en naar de coffeeshop is. Als het gaat om jeugdigen, dan geeft 
het merendeel van de coffeeshophouders aan in geval van twijfel een identiteitsbewijs te 
checken. In enkele gevallen wordt aan elke bezoeker een identiteitsbewijs gevraagd. Meer 
dan de helft van de coffeeshophouders vindt de huidige leeftijdsgrens goed, omdat het 
verlagen van die grens de nodige problemen met zich mee kan brengen. Wel zien ze dat er 
voor jongeren onder de 18 jaar een probleem ontstaat, omdat er duidelijk behoefte is aan 
softdrugs, maar zij er niet op een veilige (legale) manier aan kunnen komen. Scheiding van 
markten zou dan niet opgaan voor een zeer kwetsbare doelgroep. Ruim de helft van de onder-
vraagde coffeeshophouders houdt zich aan de maximale daghoeveelheid van vijf gram. Ze 
zeggen echter wel dat klanten na wisseling van personeel terugkomen of meer coffeeshops 
gaan bezoeken. Het nut van deze bepaling wordt door alle coffeeshops in twijfel getrokken; zij 
zien de daghoeveelheid het liefst omhoog gaan naar 10 of 30 gram. Ook de maximale 
handelshoeveelheid leidt bij een groot deel van de coffeeshophouders tot problemen. De 
risico's van bijvullen van de voorraad, de overlast van het pendelen tussen de voorraad en de 
coffeeshop en de starheid van het criterium vormen problemen. Liever zien de coffeeshop-
houders een maximale handelshoeveelheid die wordt gekoppeld aan de verkoop. Kleine 
coffeeshops kunnen redelijk uit de voeten met de handelshoeveelheid van 500 gram. 
 
Controles variëren sterk in frequentie; van zelden of nooit tot eens in de maand. De uitvoering 
van de controles is erg divers. Controles gebeuren vaak door verschillende personen, regel-
matig storen coffeeshophouders zich aan de non-professionaliteit waarmee controles worden 
uitgevoerd. De pakkans wordt door de coffeeshophouders niet echt hoog geschat, maar door 
de dreiging van de bestuurlijke sancties (bijvoorbeeld een tijdelijke sluiting) zeggen ze ver-
plicht te zijn om zich toch aan de regels te houden.  
 
De samenwerking met de gemeente wordt door de coffeeshophouders in de meeste gevallen 
bestempeld als slecht. Er is weinig contact, er is geen dialoog of de relatie is ronduit slecht. De 
samenwerking met de politie wordt in meer dan de helft van de gevallen als goed beoordeeld. 
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Hoofdstuk 7 
 
Overeenkomsten en verschillen 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.  Inleiding 
 
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven wat gemeenteambtenaren, politiefunctionaris-
sen en coffeeshophouders afzonderlijk zeggen over het coffeeshopbeleid. In dit hoofdstuk 
staan de overeenkomsten en verschillen centraal. In dit hoofdstuk wordt ook een vergelijking 
gemaakt met de resultaten van het onderzoek in 2002.  
 
7.2.  Handhavingsklimaat 
 
Door de lokale invulling van het coffeeshopbeleid is het handhavingsklimaat per gemeente 
verschillend. In enkele gemeenten staan gemeente en politie samen lijnrecht tegenover de 
coffeeshophouders, terwijl in andere gemeenten een situatie heerst van overleg en gezamen-
lijkheid.  
 
Het is niet per definitie te wijten aan de strengheid van de handhaving of in een gemeente een 
goede sfeer hangt of niet. Wat mogelijk een rol speelt is de communicatie tussen gemeente, 
politie en coffeeshophouders. Zolang de communicatie goed is en alle partijen niet alleen 
tegen elkaar, maar ook met elkaar praten komt dit de sfeer in een gemeente ten goede. 
Natuurlijk kan goede communicatie niet alle problemen binnen een gemeente oplossen, maar 
het is een goede basis.  
In sommige gemeenten is er sprake van een min of meer gemeentegebonden belangen-
vereniging of ander soort verband van coffeeshophouders. In de praktijk blijkt dit goed te 
werken: de gemeente en de politie hebben één aanspreekpunt en de leden zetten zich 
collectief in voor hetzelfde doel. In enkele verbanden wordt expliciet aandacht geschonken 
aan naleving van criteria. Doordat een coffeeshop zijn naam verbindt aan een verband of 
vereniging, wil hij er wel zeker van zijn dat de andere leden hem niet in diskrediet brengen. Op 
deze manier is er zowel extern (via gemeente en politie) als intern (via het verband) druk op 
naleving. 
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Hoewel er op lokaal niveau invulling wordt gegeven aan het coffeeshopbeleid, blijken respon-
denten zich goed te verdiepen in wat zich op coffeeshopgebied in andere gemeenten afspeelt. 
De AHOJ-G criteria, die op landelijk niveau vastgesteld zijn, gelden voor iedere coffeeshop, 
onafhankelijk van de gemeenten waarin deze zich bevindt. Door de lokale invulling van het 
beleid ontstaat echter onduidelijkheid en onbegrip. Coffeeshophouders, maar ook politiefunc-
tionarissen, zien dat wat bij hen niet mag, elders schijnbaar wel is toegestaan of omgekeerd. 
Dit komt het klimaat niet ten goede. 
 
7.3.  De cri teria  
 
7.3.1. Kennis,  duidel i jkheid,  handhaving en naleefbaarheid van cri teria 
 
Gemeenteambtenaren, politiemensen en coffeeshophouders hebben voldoende kennis over 
de criteria. Niet elk criterium is echter even duidelijk. Het afficheringscriterium zorgt in de drie 
groepen voor onduidelijkheid. Het harddrugscriterum is zeer duidelijk. De gemeenteambte-
naren, de politiefunctionarissen en de coffeeshophouders vinden dit criterium geen issue 
meer. Overtredingen komen nog nauwelijks voor. Het overlastcriterium is voor de gemeente-
ambtenaren duidelijk, maar voor de politiefunctionarissen is het vaak moeilijk te bepalen wat 
nu objectief onder overlast wordt verstaan. In sommige gemeenten is geprobeerd het criterium 
enigszins te operationaliseren door bijvoorbeeld nadruk te leggen op lawaai, parkeer-
problemen en/of stankoverlast. Dan nog blijft het voor de politie moeilijk om een doorgaans 
subjectieve klacht objectief te maken. De coffeeshophouders hebben er moeite mee dat er 
relatief veel klachten van overlast aan hen worden toegeschreven terwijl zij daar niet altijd de 
oorzaak van zijn. Wat in enkele gemeenten door de ambtenaren en politie wordt aangegeven, 
is dat het juist de illegale verkooppunten zijn die voor overlast zorgen.  
Het jeugdigencriterium geniet een hoge prioriteit. Toch valt dit criterium niet eenvoudig te 
handhaven en na te leven. De handhavingspraktijk blijkt voornamelijk het controleren op zicht. 
De politie heeft niet de bevoegdheid een identiteitsbewijs van een bezoeker te eisen. Door-
gaans wordt er in de coffeeshop gekeken naar de bezoekers en alleen aan bezoekers die 
jonger dan 18 jaar 'lijken', wordt om legitimatie gevraagd. Er lijkt zich bovendien een trend te 
ontwikkelen naar toenemend gebruik van vervalste identiteitsbewijzen.  
De maximale daghoeveelheid is een duidelijk criterium voor alle partijen, maar voor politie-
functionarissen moeilijk werkbaar. Het is lastig te controleren of bezoekers in een coffeeshop 
ook daadwerkelijk slechts vijf gram per persoon per dag kunnen kopen. Voor coffeeshop-
houders is dit criterium ook moeilijk na te leven.  
Het criterium van de maximale handelshoeveelheid is het laatste criterium en wordt ook door 
alle partijen erg duidelijk gevonden. In het algemeen zijn alle partijen het er in grote lijnen over 
eens dat de maximale handelshoeveelheid van 500 gram een non-criterium is. Een goed 
functionerende coffeeshop komt volgens de partijen niet toe met een dergelijke handels-
hoeveelheid. Iedereen weet dat de voorraad zich op een andere locatie bevindt. 
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7.3.2. Controles en sanctionering 
 
Binnen gemeenten blijkt regelmatig een verschil te zijn in de frequentie van controleren zoals 
deze bekend is bij de gemeente, wordt aangegeven door de politie en gemeld door de 
coffeeshophouders. Het komt binnen 12 gemeenten voor dat de drie verschillende partijen 
verschillend antwoorden. Onderstaande tabel geeft hier meer informatie over. 
 
Tabel 7.1. Verschillen in controlefrequentie volgens partijen binnen een gemeente 
 
Gemeente Politie Coffeeshophouder 
 Twee tot drie keer per jaar - Drie keer in twintig jaar 

- Vier keer per jaar 
Een keer per week  - Eens per maand 
Twee keer per jaar Eens per jaar  
Alleen op melding Zes keer per jaar - Zes tot acht keer per jaar 
Twee keer per jaar Zes keer per jaar - Eén à twee keer per jaar 

- Al 1,5 jaar geen controle gehad 
 Vier keer per jaar  - Eens per jaar 
 Zes keer per jaar - Soms drie keer per week, nooit langer tussen 

dan een maand  
 Drie tot vier keer per jaar - Niet echt controles 
Enkele keren per week Eens per twee weken - "Niet echt vaak" 
 Een keer per jaar - Vier tot zes keer per jaar 
 12 keer per jaar - Soms drie keer per maand, soms half jaar niet 

- Twee tot drie keer per jaar 
 Drie keer per jaar - Eens per maand, soms twee keer 
Twee keer per jaar Eén keer per jaar - Eens per 2,5 jaar 

 
Het overzicht laat in het merendeel van gevallen zien dat coffeeshophouders aangeven dat er 
minder gecontroleerd wordt dan wat door de politie wordt vermeld. Dit kan duiden op de 
mogelijkheid dat politiefunctionarissen in de gesprekken 'sociaal wenselijk' hebben geant-
woord. 
 
Ook komt het voor dat de gemeente een beeld heeft van controlefrequentie dat niet bevestigd 
wordt door de politie. Opvallend is dat het ook enkele malen voorkomt dat de politie aangeeft 
minder vaak te controleren dan de coffeeshophouders zeggen dat dit gebeurt. Dit heeft onder 
andere te maken met de gebruikte definitie van 'controle'. Een politiefunctionaris spreekt over 
een controle als dit een officieel moment is (periodieke controle), terwijl een coffeeshophouder 
elk bezoek van een agent, en dus ook veel informele controles, meetelt. Daarnaast geeft de 
politie het basisaantal controles aan, terwijl bij sommige coffeeshops extra controles plaats-
vinden. 
 
In sommige gemeenten zijn vaste afspraken gemaakt over de controlefrequentie van de 
politie. Dit is echter niet in alle gemeenten het geval; er zijn ook gemeenten die niet weten hoe 
vaak de politie controleert. In bijna elke gemeente is er een 'basis' controlefrequentie en wordt 
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er meer gecontroleerd indien zich problemen voordoen of indien er indicaties zijn van over-
tredingen.  
 
Controles verlopen in sommige gemeenten in goed overleg, in andere gemeenten gaat het er 
afstandelijker aan toe. Niet op alle criteria kan door middel van standaard controles goed zicht 
verkregen worden. Om toch enig zicht op moeilijk controleerbare criteria zoals de daghoeveel-
heid van vijf gram te krijgen, hanteert de politie in sommige gemeenten methoden waarvan de 
wetmatigheid in twijfel getrokken kan worden. Preventief fouilleren is alleen toegestaan in 
zogenaamde "veiligheidsrisicogebieden" en gericht op het bezit van wapens. Het inzetten van 
deze methode puur op bezoekers die de coffeeshop verlaten, is niet toegestaan. Ook voor het 
structureel op touw zetten van afvangacties voor deze specifieke groep, ontbreekt een rechts-
grond. 
 
In de meeste gemeenten wordt gebruik gemaakt van een sanctiestappenplan. De sanctie-
ernst verschilt van gemeente tot gemeente. In het algemeen zijn gemeenten en politie tevre-
den over de bestuursrechtelijke sancties, terwijl de meeste respondenten ontevreden zijn over 
de strafrechtelijke interventies.  
 
7.4.  Bepal ingen in het gemeenteli jk  beleid 
 
Aan de gemeenteambtenaren is gevraagd documentatie met betrekking tot het coffeeshop-
beleid aan de onderzoekers ter beschikking te stellen. Naast beleidsnotities zijn door een 
aantal gemeenten ook gedoogbeschikkingen verstrekt die met coffeeshophouders zijn 
afgesloten. Bestudering hiervan leert dat op een aantal punten opmerkelijke lacunes, onduide-
lijkheden of onderlinge verschillen zijn. Het betreft de volgende onderwerpen: (1) het al dan 
niet toelaatbaar zijn van eco- en/of smartdrugs (2) welke vormen van affichering wel en niet 
zijn toegestaan (3) de verkoop al dan niet in voorverpakte hoeveelheden (4) deskundigheids- 
en zedelijkheidseisen die aan het personeel worden gesteld (5) welk voorlichtingsmateriaal en 
voorlichtingsactiviteiten beschikbaar moeten zijn (6) de al dan niet geoorloofdheid van kans-
spelen dan wel behendigheidsspelen in de shop (7) gedragseisen die worden gesteld aan de 
coffeeshophouder en de beheerder (8) voor welke vormen van overlast de coffeeshophouder 
aansprakelijk wordt gehouden (9) de al dan niet toelaatbaarheid van het gratis verstrekken 
van softdrugs (10) de consequenties voor de vergunning bij wijziging in de persoon van de 
coffeeshophouder of in de persoon van de beheerder (11) of, en zo ja onder welke voor-
waarden, preventief fouilleren, identiteitscontrole en/of afvangacties zijn toegestaan en (12) 
welke overtredingen van het convenant strafbaar zijn en welke strafrechtelijk dan wel 
bestuursrechtelijke sancties aan het niet naleven van de verschillende voorschriften 
verbonden zijn.  
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7.5.  Check pol it ieregistrat ies  
 
In elke geselecteerde gemeente is voor één bezochte coffeeshop bekeken wat voor registra-
ties zich in de politiesystemen bevinden. In acht gemeenten zijn geen mutaties aanwezig. In 
de overige gemeenten wel. Tabel 7.2 geeft een overzicht van het aantal mutaties en het soort 
problemen of delicten. Er wordt in de tabel onderscheid gemaakt naar mutaties die betrekking 
hebben op de coffeeshop, of mutaties die dat niet hebben (bijvoorbeeld een inbraak of ver-
nieling; dit hoeft niet het gevolg te zijn van het feit dat het een coffeeshop betreft, het had ook 
een winkel of café kunnen betreffen).  
 
Tabel 7.2. Mutaties, aantal en soort delict naar één coffeeshop bezochte per gemeente 
 

Gemeente 
Aantal 
mutaties 

Mutaties die specifiek  te maken  
hebben met de coffeeshop 

Mutaties die niet specifiek te 
maken hebben met de coffeeshop 

a 1 onvoldoende voorlichtingsmateriaal  

b 2 
 Inbraak 

Diefstal 

c 2 
 wapen zonder geweld 

vernieling  
d 2 controle (2)  

e 3 
 Vernieling 

diefstal  
bedreiging 

f 3 controle (3)  

g 3 
controle Diefstal 

Ongeval 

h 4 
controle stil/luid overvalalarm 

geluidoverlast (pand boven cs) 
hulpverlening burger 

i 5 
controle drugs (2) 
melding coffeeshophouder (1) 

beroving (2) 

j 6 
overlast (3) verdachte situatie 

overige conflicten 
diefstal 

k 7 
controle drugs/ softdrugs (6) 
controle apv/ bijzondere wetten 

 

l 7 
controle (5) 
aandachtvestiging (2) 

 

m 13 

overige overlast (5; melding door coffeeshophouder) 
harddrugs 
overlast van de drugs 
overig conflict (3; melding door coffeeshophouder) 
lokaalvredebreuk 
aandachtvestiging 

geweld met letsel zonder wapen 

 
Uit de tabel blijkt dat niet in elke gemeente de controles systematisch verwerkt worden in de 
politieregistraties. Slechts in acht van de 21 gemeenten is er iets van controles terug te vinden 
in de registraties. Verder is er in één gemeente een coffeeshophouder erg actief met het mel-
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den van overlast. Het gaat hierbij vooral om jongeren die voor de deur van de coffeeshop 
blijven hangen en personen (vaak ook jongeren) die geweigerd worden in de coffeeshop. In 
één gemeente wordt een coffeeshophouder officieel gewaarschuwd als er onvoldoende 
voorlichtingsmateriaal aanwezig is. 
 
7.6.  Vergeli jk ing met voorgaand onderzoek  
 
Ook in 2002 werd verdiepend onderzoek uitgevoerd in een selectie van gemeenten (Biele-
man, et.al. 2003). Onderzoekers voerden gesprekken met gemeenteambtenaren, politie-
functionarissen én vertegenwoordigers van het OM. Eén van de aanbevelingen van dit 
onderzoek was, dat vertegenwoordigers van het OM nauwelijks additionele informatie geven 
en dat beter wel gesproken kan worden met coffeeshophouders. Aan deze aanbeveling is in 
dit onderzoek gehoor gegeven.  
Eén van de conclusies van het onderzoek van 2002 is dat de AHOJ-G criteria helder en 
duidelijk geformuleerd zijn en dat zij werkbaar zijn voor de betrokkenen. In onderhavig onder-
zoek kan deze conclusie niet worden bevestigd. In het algemeen zijn de meeste criteria (op 
het afficheringscriterium na) wel duidelijk maar is de naleefbaarheid, handhaafbaarheid en 
toepasbaarheid niet steeds even voor de hand liggend. 
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Hoofdstuk 8 
 
Aanzet tot een coffeeshopmonitor 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1.  Inleiding 
 
Het laatste gedeelte van de vraagstelling van dit onderzoek luidt: Hoe zou een monitor 
handhaving en naleving coffeeshopcriteria er uit kunnen zien? Uitgaande van vooral de 
replicatiestudie, het verdiepende onderzoek en in mindere mate de politieregistratie, kan een 
eerste opzet worden geschetst van een coffeeshopmonitor.  
 
Hoe vanzelfsprekend is de ontwikkeling van een monitor over naleving en handhaving om 
inzicht te krijgen of en in welke mate gevolg wordt gegeven aan regels die een gebod of een 
verbod inhouden om een bepaald maatschappelijk fenomeen of probleem te beheersen? 
Monitoring heeft als doel het herhaald meten, bewerken en bewaren van gegevens en moet 
een overzicht geven van ontwikkelingen en effecten van het gevoerde beleid. Dit gevoerde 
beleid en de daaraan verbonden consequenties situeren zich op drie niveaus: een macro-
niveau waarmee de activiteiten van de overheid worden bedoeld, een mesoniveau dat verwijst 
naar de handhavingspraktijk met als doel naleving te optimaliseren en een microniveau waar-
bij verwezen wordt naar de burger of organisatie en de wijze waarop gevolg gegeven wordt 
aan de naleving (Prinsen & Vossen, 2003). Om de drie actoren/niveaus met elkaar in verband 
te brengen en uitspraken te doen over het verloop van de werkelijkheid, kan een monitor een 
belangrijke meerwaarde betekenen. 
 
8.2.  Diverse aspecten 
 
Een monitor kan bestaan uit verschillende onderdelen en elk onderdeel heeft zijn voor- en 
nadelen. In dit onderzoek zijn al diverse onderdelen uitgevoerd, die mogelijk in een monitor 
gebruikt kunnen worden. Op deze onderdelen zijn twee vragen van toepassing: hoe is de 
werkbaarheid van elk onderdeel en hoe zou een onderdeel vorm kunnen krijgen in de 
monitor? 
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8.2.1. De replicatiestudie 
 
De monitor kan een telling van het aantal coffeeshops bevatten. Dit zou kunnen gebeuren op 
dezelfde manier waarop de replicastudie in dit onderzoek is uitgevoerd. Ambtenaren, verant-
woordelijk voor het coffeeshopbeleid in hun gemeente, worden bevraagd over het aantal 
coffeeshops in de gemeente en, indien van toepassing, naar de reden van stijging of daling 
van het aantal. Bevraging zou op een zelfde manier kunnen gebeuren als bij de replicastudie 
is gebeurd: alle ambtenaren ontvangen een brief met de vragenlijst. In gemeenten zonder 
coffeeshops wordt iedereen gebeld voor afname van de vragen en in de overige gemeenten 
wordt de ambtenaar gebeld als hij schriftelijk niet voor een bepaalde tijd heeft gereageerd. Er 
zou ook voor gekozen kunnen worden om iedereen de mogelijkheid te geven schriftelijk te 
reageren of om iedereen juist telefonisch te benaderen. 
 
Het aantal coffeeshops in Nederland is al enkele jaren in beeld gebracht en geeft een mooi 
overzicht van de stand van zaken. Het is aan te raden de kwantitatieve telling de komende 
jaren op een zelfde manier voort te zetten. De vragenlijst zou wel van tevoren goed bekeken 
moeten worden, zodat er overbodige of onduidelijke vragen uitgefilterd kunnen worden. 
 
Naast aantallen en beleid, bevraagt de bestaande vragenlijst gemeenteambtenaren kort over 
handhaving en naleving. Met betrekking tot handhaving wordt gevraagd welke criteria gehand-
haafd worden en door wie deze handhaving geschiedt. Uitbreiding met vragen naar de precie-
ze invulling die de politie aan handhaving geeft, lijkt niet zinvol omdat ambtenaren weinig zicht 
hebben op de handhavingspraktijk.  
Met betrekking tot naleving is een vraag opgenomen naar overtredingen: hebben deze plaats-
gevonden en zo ja, van welk criterium en hoe vaak. De antwoorden van de gemeenteambte-
naren op deze vraag blijken slecht bruikbaar: hoewel in 105 gemeenten coffeeshops te vinden 
zijn, beantwoorden 222 gemeenteambtenaren deze vraag met "ja" of "nee". Mogelijk beant-
woorden ook gemeenteambtenaren van gemeenten waar zich illegale coffeeshops bevinden, 
de vraag naar overtreding met "ja". De antwoorden van gemeenteambtenaren over naleving 
door coffeeshophouders, geven een onbetrouwbaar beeld.  
 
Een alternatief zou kunnen zijn om vragenlijsten aan politie en coffeeshophouders zelf voor te 
leggen. Hierbij zijn de mogelijkheden om vertrouwen te kweken en door te vragen echter 
beperkt, en het is juist de ervaring van de onderzoekers dat dit doorvragen de meest betrouw-
bare informatie oplevert. In eerste instantie geven politiefunctionarissen vaak aan zich netjes 
te houden aan het afgesproken aantal controles per jaar. Later in gesprekken blijkt echter dat 
de functionaris hier niet echt zicht op heeft omdat de controles bij wijkteams neergelegd zijn of 
dat het aantal wel bereikt wordt maar dat dit het gevolg is van veel controles aan het eind van 
het jaar en verder geen door het jaar heen. Evenzo zeggen coffeeshophouders veelal in 
eerste instantie zich aan alle criteria te houden. Dat er ook situaties zijn waarin de naleving 
niet perfect is, komt pas later in het gesprek naar voren. Deze uitzonderingen worden uitvoerig 



 

95

toegelicht omdat de coffeeshophouder niet wil dat de indruk ontstaat dat hij de regels über-
haupt niet naleeft. Het uitschrijven van dergelijke toelichtingen bij schriftelijke beantwoording 
van een vragenlijst, is te veel gevraagd waardoor de informatie niet verstrekt zal worden. 
Telefonische bevraging biedt de mogelijkheid om toelichting te geven wel, maar het is de 
vraag of over de telefoon een vertrouwelijk sfeer gecreëerd kan worden. 
 
8.2.2. Polit ieregistrat ies 
 
In onderhavig onderzoek is ook gebruik gemaakt van de informatie die in politieregistraties te 
vinden is. Steeds is gekeken naar het aantal mutaties dat betrekking heeft op een bepaalde 
coffeeshop. Het doel van het bekijken van de politieregistraties was te controleren in hoeverre 
deze registraties informatie opleveren over de handhaving en naleving van het coffeeshop-
beleid en hoe betrouwbaar en compleet deze informatie is.  
Geconcludeerd kan worden dat het bekijken van de politieregistraties niet effectief is in een 
monitor. Niet elk politiekorps registreert daadwerkelijk en op dezelfde manier alle controles, 
dus de registraties geven een incompleet en onbetrouwbaar beeld van de handhaving. Het is 
aan te raden om controle van de politieregistraties geen onderdeel te maken van een monitor. 
 
8.2.3. Kwalitat ieve interviews 
 
Als laatste zijn in het onderzoek kwalitatieve interviews gevoerd met gemeenteambtenaren, 
politiefunctionarissen en coffeeshophouders. Deze interviews hebben geen representatief 
beeld geleverd van de stand van zaken ten aanzien van handhaving en naleving van het 
coffeeshopbeleid. Wat wél een opbrengst is van de interviews is een globaal beeld van de 
stand van zaken. Op een grove manier is in kaart gebracht wat onduidelijkheden zijn, waar 
knelpunten zitten en hoe onderlinge verhoudingen in elkaar steken. Deze zaken komen niet 
boven tafel met alleen een  kwantitatief onderdeel. Door de kwalitatieve insteek krijgen de 
cijfers uit het kwantitatieve deel meer betekenis. 
 
Kwalitatieve interviews zouden onderdeel uit kunnen maken van een monitor, omdat de 
opbrengst een goede aanvulling geeft op een kwantitatief deel. Een punt van discussie zou de 
frequentie van de interviews kunnen zijn. Indien het kwantitatieve gedeelte jaarlijks wordt 
uitgevoerd, zoals op dit moment gebeurt, dan kan ervoor gekozen worden de interviews eens 
in de twee of drie jaar te houden. De opbrengsten van het jaarlijks uitvoeren van de interviews 
lijkt gering, mede gezien de kosten die dit arbeidsintensieve deel met zich meebrengt. 
 
8.2.4. Mogel i jke aanvullende aspecten 
 
Naast het kwantitatieve deel en eventueel de kwalitatieve interviews, zou de monitor ook nog 
een ander element kunnen bevatten: focusgroepen.  
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De focusgroepmethode is geschikt voor het inventariseren van dieperliggende informatie zoals 
motivaties en gedragingen van respondenten met betrekking het handhaven en naleven van 
coffeeshoprichtlijnen. Om zicht te krijgen op de mate van handhaving en naleving is het 
noodzakelijk om motivaties te bevragen, deze zitten immers achter het antwoord op de vraag 
"Handhaaf je de AHOJ-G criteria" of "Leef je de AHOJ-G criteria na?". Een focusgroep bestaat 
uit zes tot 10 deelnemers. De sessie verloopt volgens het trechtermodel: de eerste vraag is 
breed, daarna wordt er steeds meer gefocust. Een eerste vraag zou kunnen zijn: "wat houdt je 
het meest bezig op het gebied van het coffeeshopbeleid?". Elke deelnemer schrijft voor 
zichzelf een aantal (drie tot vijf) punten op. Een aantal van de punten zal direct gerelateerd 
zijn aan handhaving en naleving, dit is immers de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De 
groepsleider verzoekt elke deelnemer zijn antwoorden voor te lezen. De antwoorden worden 
vervolgens in samenspraak met de deelnemers geordend en geclusterd. Tenslotte wordt de 
vraag aan de orde gesteld: "wat kan eraan gedaan worden?". Een focusgroep duurt ongeveer 
twee uur. Hierin kunnen de belangrijkste trends en ontwikkelingen achterhaald worden. 
Deelnemers geven aan waar de belangrijkste knelpunten op het gebied van handhaving of 
naleving zich bevinden en wat zij hier voor oplossing voor zien.  
 
Respondenten zijn op de eerste plaats coffeeshophouders, handhavers en gemeenteambte-
naren. Daarnaast kunnen ook andere actoren via focusgroepen worden ondervraagd. Te 
denken valt aan beleidsmakers, leerkrachten, hulpverleners, jongeren, omwonenden van 
coffeeshops, et cetera. De samenstelling van de groepen kan homogeen of heterogeen. Bij 
voorkeur wordt geopteerd voor homogene groepen, zeker voor coffeeshophouders omdat het 
aandachtsveld waarin zij opereren zeer specifiek is. Verder kan de vraag worden gesteld of 
homogene groepen niet eveneens gewenst zijn voor handhavers en gemeenteambtenaren. 
Ook zij hebben andere uitvoeringsprioriteiten bij het coffeeshopbeleid. Bovendien is een 
vereiste dat er geen te grote discrepantie is tussen groepsleden met betrekking tot kennis en 
inzichten. 
 
Naast selectiecriteria voor de groepssamenstelling, moet bij focusgroepen voor elke groep 
rekening worden gehouden met nog andere criteria, zoals het aantal focusgroepen, wanneer, 
de soort coffeeshops (sociale of afhaal), justitiële antecedenten, gemeentelijke beleid, het 
handhavingsbeleid, de representativiteit, et cetera. De 754 coffeeshops in Nederland zijn 
ongelijkmatig verdeeld over 105 gemeenten. Het merendeel van de coffeeshops (74 procent) 
bevindt zich in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners (52 procent van de coffeeshops 
bevindt zich in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners). Dit betekent dat het aantal 
coffeeshops per gemeenten uiteraard een eerste belangrijk criterium is om een uitspraak te 
doen over het aantal focusgroepen. Het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld meer coffeeshops 
uit Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag deelnemen aan focusgroepen dan coffee-
shops uit bijvoorbeeld Ede en Kerkrade. Verder kan een keuze worden gemaakt naar selec-
tieve sociale coffeeshops en afhaalshops of kan gekozen worden voor coffeeshops die wel of 
niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Ook kan worden geselecteerd op criminele 
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antecedenten. Deze selectie dient dan gebaseerd te zijn op politiële gegevens omdat over-
tredingen zelden of nooit aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging en/of veroordeling. 
Een alternatief kan zijn dat bestuurlijke besluiten en antecedenten mee worden gewogen. Nog 
een ander belangrijk criterium is het gemeentelijke beleid dat wordt gevoerd, gaande van 
nulbeleid tot maximumbeleid aan het andere einde van het continuüm. Ook handhavings-
praktijken of criteria die in convenanten zijn geëxpliciteerd kunnen worden aangewend. 
 
De vraag of representativiteit kan worden nagestreefd kan niet simpelweg worden beantwoord 
omdat de outcome van het uitgevoerde beleid, met inbegrip van handhaving en naleving, sterk 
gemeentelijk bepaald wordt en in bepaalde gevallen of met betrekking tot specifieke criteria, 
alleen betrekking heeft op één bepaalde gemeente. Dit is bijvoorbeeld niet het geval voor de 
naleving van de AHOJ-G criteria, alleen moet rekening worden gehouden met het samenspel 
tussen handhaving en naleving. Wanneer het beleid een landelijk 'atypisch' beeld wenst te 
hebben, dan is het streven naar grote aantallen focusgroepen met het oog op representati-
viteit wel aangewezen. De frequentie van uitvoeren is uiteraard afhankelijk van prioriteiten die 
de overheid stelt. 
 
8.3.  Mogel i jke invul l ing van de monitor 
 
Als ideaalplaatje zou de coffeeshopmonitor er als volgt uit moeten zien: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8.1. Mogelijke invulling van de monitor 
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Zoals in de voorgaande paragraaf gezegd, zouden wij ervoor opteren om de telling (schrif-
telijke of telefonische bevraging) jaarlijks te herhalen (zoals voorgaande jaren) en ook de 
focusgroepen jaarlijks te organiseren. De interviews geven een aanvullend beeld, maar zijn 
arbeidsintensief en de verwachting is dat er niet elk jaar aanvullende informatie verkregen kan 
worden. Daarom stellen wij voor eens in de drie jaar een aanvullende interviewronde te 
organiseren. 
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Hoofdstuk 9 
 
Conclusies, aanbevelingen en toekomstig onderzoek 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.  Conclusies 
 
De bespreking van de conclusies heeft enerzijds betrekking op de replicatiestudie en ander-
zijds op de verdiepingsstudie in 21 gemeenten. 
 
Replicastudie 
- Het aantal coffeeshops blijft afnemen. In totaal zijn er 754 coffeeshops in 2003. 
- Prioriteiten bij het handhavingsbeleid van de AHOJ-G criteria zijn: 'geen verkoop aan 

jeugdigen beneden de 18 jaar', 'geen overlast' en 'geen harddrugs'. Dit werd ook vast-
gesteld in de studie van 2002.  

 
Verdiepende studie 
- De meeste criteria zijn voor gemeenteambtenaren, politiefunctionarissen en coffeeshop-

houders in principe duidelijk. Het afficheringscriterium zorgt echter nogal eens voor 
onduidelijkheid, omdat 'summiere affichering' niet helder wordt gedefinieerd.  

- De werkbaarheid van de criteria is voor de gemeenteambtenaren over het algemeen geen 
probleem. Voor de politiefunctionarissen (die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
het beleid) en voor de coffeeshophouders zijn niet alle criteria even werkbaar, zoals 
bijvoorbeeld het jeugdigencriterium, het criterium van de maximale daghoeveelheid of het 
criterium van de maximale handelshoeveelheid.  

- Het harddrugscriterium speelt volgens alle partijen nauwelijks nog een rol in het coffee-
shopbeleid; er zijn weinig overtredingen. Dit impliceert dat het initiële doel van het coffee-
shopbeleid 'het scheiden van de markten' is bereikt.  

- Het jeugdigencriterum geniet voor de drie partijen grote prioriteit. Coffeeshophouders en 
politiemensen hanteren diverse controlemechanismen, gaande van het vragen van de 
identiteitskaart, over het uitvoeren van informele controles in coffeeshops tot het fouilleren 
van jeugdigen in en rond de coffeeshops. Coffeeshophouders geven aan dit criterium strikt 
toe te passen en politiemensen op hun beurt proberen dit criterium zo goed mogelijk te 
handhaven. 
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- Vooral bij politiefunctionarissen en coffeeshophouders bestaat bezorgdheid om jeugdigen 
tussen de 15 en de 18 jaar. Zij vallen op dit ogenblik buiten de boot en halen volgens de 
meeste respondenten hun softdrugs op illegale adressen. Hier is sprake van een situatie 
die moet worden vermeden. Vooral kwetsbare jeugdigen komen zo op plaatsen waar 
softdrugs en harddrugs naast elkaar worden verkocht en waar geen controle is. 

- De maximale handelshoeveelheid van 500 gram wordt door vrijwel alle coffeeshophouders 
als moeilijk naleefbaar beoordeeld. Voor een goeddraaiende coffeeshop volstaat deze 
hoeveelheid niet wat impliceert dat de voorraad regelmatig moet worden aangevuld. 

- Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen gemeenten wat betreft de frequentie en 
werkwijze van controles in coffeeshops.  

 
Verder is er het punt van de handhaving van de criteria. Tussen coffeeshophouders en politie-
mensen bestaat er op het eerste gezicht een discrepantie in het antwoordgedrag met betrek-
king tot de frequentie van controles. Volgens de politie gebeuren er meer controles dan door 
de coffeeshophouders wordt aangegeven.  
Een ander aandachtspunt is de wijze van controleren en de vraag naar de effectiviteit van 
verschillende manieren van handhaving. Met periodieke formele controles is naleving van 
bepaalde criteria (jeugdigen, overlast, harddrugs, vijf gram) niet of moeilijk inzichtelijk te 
krijgen. Door te werken met gecombineerde vormen van controles, zoals bijvoorbeeld perio-
dieke formele controles en informele controles, wordt de kwaliteit van de handhaving (ook van 
de moeilijk controleerbare criteria) vergroot.  
 
Voorts is er het punt van het beleid. De handhavings- en nalevingspraktijk van coffeeshops is 
afhankelijk van het gevoerde gemeentelijke beleid. Sommige gemeenten voeren een stringen-
ter beleid dan andere.  
 
Tenslotte kan gewezen worden op het belang van de communicatie. Communicatie tussen de 
partijen is belangrijk en kan in de meeste gemeenten worden verbeterd. Een vaststelling is 
ook dat politiefunctionarissen beter op de hoogte zijn van de dagelijkse praktijk dan de 
gemeenteambtenaren. De invoering van een lokaal, regionaal of landelijk verbond van 
coffeeshophouders kan zeer prettig werken; zowel voor de coffeeshophouders als voor de 
gemeente en de politie. 
 
9.2.  Aanbevel ingen voor een effect ievere prakt i jk  
 
Handhaving van het coffeeshopbeleid kan effectiever indien duidelijk wordt gemaakt waar 
prioriteiten in het beleid liggen. Het vooropstellen van prioriteiten heeft weinig zin zonder dat er 
een effectief uitvoeringsbeleid aan gekoppeld wordt.  
Ligt de prioriteit bij de reductie van overlast, dan kunnen partijen binnen een gemeente er 
samen voor zorgen dat dit ook wordt gerealiseerd. Zij kunnen bijvoorbeeld zoeken naar een 
minder overlastgevende locatie voor een coffeeshop of zoeken naar alternatieve vormen voor 
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coffeeshops die op dit moment toch voornamelijk een afhaalfunctie hebben in de vorm van 
een 'drive-in coffeeshop'. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid van de coffeeshophouders 
zelf. Ligt de prioriteit bij het effectiever weren van jeugdigen uit de zaak, dan kan in samen-
spraak bekeken worden welke partijen (bijvoorbeeld ook scholen, jongerenwerkers en lokale 
media) hierbij ingezet kunnen worden.  
 
Handhaving is meer dan regelgeving. Duidelijkheid wat de regels zijn, wat ze precies inhou-
den en waarom ze zijn ingesteld, is zeer belangrijk. Dit onderzoek toont aan dat de drie 
respondentengroepen de toepassing van het afficheringscriterium onduidelijk vinden. In de 
toekomst moet aandacht uitgaan naar het jeugdigencriterium en de handelshoeveelheid. Een 
aandachtspunt is de vaststelling dat gemeenten eigen convenanten hebben, die inhoudelijk en 
procedureel van elkaar verschillen. De invoering van één modelconvenant voor alle gemeen-
ten kan een antwoord zijn op bepaalde onduidelijkheden, wat de rechtszekerheid en de 
rechtsgelijkheid ten goede kan komen. Daarnaast kan elke gemeente de vrijheid hebben om 
bijkomende criteria te formuleren.  
 
9.3.  Aanbevel ingen voor toekomstige monitoring 
 
Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek hebben betrekking op de replicatiestudie, de ver-
diepingsstudie en de coffeeshopmonitor. Met betrekking tot de replicatiestudie wordt ingegaan 
op de vragenlijst, de respondenten en de dataverzamelingsmethode. Met betrekking tot de 
verdiepingsstudie wordt de meerwaarde besproken om bepaalde groepen van respondenten 
al dan niet te betrekken. Afgesloten wordt met een korte paragraaf over de coffeeshopmonitor. 
 
9.3.1. De replicatiestudie 
 
De vragenlijst 
 
Een volgende replicatiestudie zit bij voorkeur vervat binnen een coffeeshopmonitor die betrek-
king heeft op handhaving en naleving van de criteria. Het kritische evalueren van de vragen-
lijst is zeker aangewezen. Het eerste punt heeft betrekking op de volgorde van de vraag-
stelling. Het ligt voor de hand dat vragen over het aantal coffeeshops eerst worden gesteld. 
In tweede instantie worden de vragen die betrekking hebben op de (wijze van) toepassing van 
de AHOJ-G criteria bij voorkeur naar voren gebracht. Het is tevens aangewezen om waar 
nodig bestaande vragen samen te voegen om herhaling te vermijden. 
In derde instantie moet kritisch worden gekeken naar vragen die peilen naar beleidsvormen. 
Er zijn veel overlappen tussen beleidsvormen wat bij de respondenten voor verwarring kan 
zorgen en onbetrouwbare antwoorden kan opleveren. Verduidelijking is aangewezen omdat 
gemeenten twee opties hebben: óf ze voeren een nulbeleid óf er is een maximumstelsel. Deze 
twee vormen van beleid kunnen verder worden ingevuld; het maximumstelsel is bijvoorbeeld 
ingericht volgens het Bussumse model of er is sprake van een uitsterfbeleid. Een grondige 
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herdefiniëring (of vereenvoudiging tijdens de bevraging) van de verschillende vormen van 
beleid zorgt voor duidelijkheid bij de respondenten. Dit komt de efficiëntie van dataverzame-
ling ten goede en zo wordt vermeden dat een tweede belronde nodig is om de beleidsvorm 
helder te krijgen.  
De vragen over regionale afspraken betreffende het te voeren coffeeshopbeleid dienen bij 
voorkeur in een volgende replicatiestudie anders te worden gedefinieerd. De term 'regionaal 
beleid' is op dit ogenblik te vaag geformuleerd.  
De nieuw gestelde vragen in dit onderzoek over concrete doelstellingen van coffeeshopbeleid 
hebben niet zoveel informatie opgeleverd. We adviseren om vragen over beleidsdoelstellingen 
en achterliggende visie niet meer mee te nemen in een telefonische bevraging maar te reser-
veren voor een interview.  
Het is belangrijk bij de uitwerking van een nieuwe vragenlijst dat gewaakt wordt over de ver-
gelijkbaarheid met eerder uitgevoerd onderzoek. 
 
De respondenten  
 
In de replicatiestudies van de voorbije jaren werden steeds gemeenteambtenaren bevraagd. 
Het is de vraag of zij het meest geschikt zijn als informant voor dit onderzoek. Er is een 
inhoudelijk en een praktisch argument.  
Tijdens de belronde werd vastgesteld dat ongeveer een derde van de gemeenteambtenaren 
die vorig jaar participeerden niet meer aanwezig was, terwijl op grond van interviews kan 
worden gesteld dat politiemensen die betrokken zijn bij de handhaving van coffeeshopbeleid 
meer jaren actief zijn in deze sector.  
Het beantwoorden van de vraag over aantallen coffeeshops in de gemeenten kan betrouw-
baar worden beantwoord door gemeenteambtenaren (politiefunctionarissen zouden dit even-
eens moeten kunnen).  
Met betrekking tot de toepassing en handhaving van de AHOJ-G criteria moet eerder worden 
gedacht aan politiefunctionarissen dan aan gemeenteambtenaren als respondenten. Dit 
onderzoek heeft namelijk aangetoond dat gemeenteambtenaren verder afstaan van de 
dagelijkse praktijk dan politiemensen.  
Waar het in essentie om gaat is de garantie op betrouwbare informatie en de praktische 
haalbaarheid van het onderzoek. Bovenstaande argumenten geven een lichte voorkeur om 
ook politiefunctionarissen te betrekken in de replicatiestudie. Het is op dit ogenblik niet bekend 
of de medewerking van politiemensen even groot zal zijn als de medewerking van gemeente-
ambtenaren. Om de continuïteit van het replicatie-onderzoek te waarborgen en als pilot, kan 
ervoor geopteerd worden om bij een volgende studie beide groepen van respondenten in de 
bevraging te betrekken en daarna een keuze te maken.  
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De dataverzamelingsmethode 
 
De afgelopen jaren gebeurde de dataverzameling telefonisch. Een advies is om gemeenten 
die geen coffeeshops hebben, schriftelijk te bevragen. Gemeenten die wel coffeeshops 
hebben worden beter telefonisch bevraagd. Bij twijfelgevallen – er zijn instanties die kunnen 
toezien op waarheidsgetrouwe antwoorden, zoals bijvoorbeeld het SIDV – kan vooralsnog 
telefonisch contact worden opgenomen.  
 
9.3.2. De verdiepingsstudie met  betrekking tot  handhaving en naleving 
 
De coffeeshophouders 
 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat coffeeshophouders bereid zijn mee te werken aan het 
onderzoek. In volgend onderzoek op dit terrein is het absoluut aan te raden weer gebruik te 
maken van de input van coffeeshophouders. Zij geven een heel andere kijk op de zaak en 
uiteindelijk zijn zij dé personen die met het beleid moeten omgaan. Voor de aanvang van deze 
studie was absoluut niet bekend hoe coffeeshophouders zouden reageren, maar de interviews 
zijn zeer voorspoedig verlopen.   
 
Politiemensen en gemeenteambtenaren 
 
Het is de vraag of het zinvol is om gemeenteambtenaren in toekomstig onderzoek verder te 
betrekken in het kader van het verdiepingsonderzoek. Zij staan iets verder af van de dage-
lijkse praktijk en hun deelname betekent niet echt een meerwaarde voor het onderzoek. 
Politiemensen daarentegen zijn belangrijke sleutelfiguren, zeker wanneer het gaat om infor-
matie over coffeeshophouders en meer bepaald de handhaving en controles. Een kant-
tekening is echter dat politiemensen hun eigen handhavingspraktijk positief voorstellen; in het 
kader van later onderzoek moet erop worden toegezien dat maximaal betrouwbare antwoor-
den worden bekomen.  
 
Andere respondenten 
 
Andere respondenten betrekken in toekomstige verdiepingsstudies kan een meerwaarde zijn. 
Buurtonderzoek kan belangrijke informatie opleveren over bijvoorbeeld het aspect 'overlast' en 
'de integratie van de coffeeshop in de buurt'. Ook jongeren kunnen – in combinatie met reeds 
lopend onderzoek – worden bevraagd naar de naleving van bijvoorbeeld het jeugdigen-
criterium. Klanten van coffeeshops zouden informatie over kenmerken en beleid (zoals 
verkoop van meer dan vijf gram per persoon per dag) van verschillende coffeeshops in hun 
gemeente kunnen verschaffen. 
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9.3.3. De coffeeshopmonitor 
 
Tenslotte nog een woord over de eventueel toekomstige coffeeshopmonitor. In hoofdstuk acht 
werd vanuit kwalitatief en kwantitatief perspectief een eerste opzet geschetst van een monitor. 
Een monitor kan in de toekomst informatie bieden over trends in handhaving en naleving en 
een belangrijke meerwaarde betekenen om het coffeeshopbeleid voor alle partijen en in het 
bijzonder voor beleidsmakers, transparanter te maken. De monitor moet worden gezien als 
een instrument dat een algemeen structureel kader biedt voor de replicatiestudie, focus-
groepen en verdiepend onderzoek in de vorm van interviews. 
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Bijlage 1a 
 
Vragenlijst gemeenten fase 1 (replicastudie) 
 
 
 
 
 
 
 

AANTALLEN COFFEESHOPS IN NEDERLAND 
VRAGENLIJST GEMEENTEAMBTENAREN15 

 
 

• Alle vragen hebben betrekking op de situatie in november 2003. 
 
 

 
Gemeente: ……………………………………………………………………..................... 
Ambtenaar: …………………………………………………………………………………... 
Afdeling: …………………………………………………………………………………... 
Telefoon: …………………………………………………………………………………... 
 
 
Inleiding:  
In opdracht van het Ministerie van Justitie doet IVA Beleidsonderzoek en Advies, Universiteit van 
Tilburg, onderzoek naar aantallen officieel coffeeshops in Nederland. Het betreft hier een 
actualisering van de situatie van 2002. Hiervoor bent u vorig jaar ook benaderd. Zouden wij ook 
dit jaar weer deze informatie van u kunnen verkrijgen? 
 
 
Gemeenten die in 2003 geen coffeeshops in hun gemeenten hebben, willen we vragen 
om de vragen 1a, 1b, 1c, 1d; 3a, 3b; 5c, 5d, 5e, 5f, 5g; 10a, 10b; 11; 12, 13 en 14 in te 
vullen. 
 
 
1a. Vorig jaar waren in uw gemeente ........... coffeeshops. Hoeveel coffeeshops zijn op dit 

moment in uw gemeente aanwezig?............................................ 
 

                                                           
15. Vragen die dik gedrukt zijn, zijn nieuw ten opzichte van de vragenlijst van vorig jaar. 
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1b. Zijn er coffeeshops weg? Zo ja, welke. 
 1. Nee, ga naar 1d 
 2. Ja, ga naar 1c 
 3. Niet van toepassing 
 
1c. Welke factoren spelen een rol bij de daling van het aantal coffeeshops? 
 .................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 
1d. Indien u op in november 2003 geen enkele coffeeshop in uw gemeente had, welke 

maatregelen worden (werden) genomen om de vestiging van een coffeeshop te 
voorkomen? 

 .................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.............................. 

 
1e. Zijn er coffeeshops bijgekomen? Zo ja, kunt u mij de naam en het adres geven? 
 1. Nee, ga naar vraag 2 
 2. Ja     
 3. Niet van toepassing 
 
1f. Welke factoren hebben ertoe geleid dat er een coffeeshop is bijgekomen? 
 .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

............... 
 
 
2a. Wordt binnen uw gemeente gecombineerde verkoop van alcohol en cannabis (ook wel 

hasjcafé's genoemd) toegestaan? 
 1. Nee, ga naar vraag 3a 
 2. Ja, ga naar vraag 2b 
 3. Niet van toepassing 
 
2b.  Hoe vaak komt de gecombineerde verkoop van alcohol en cannabis in uw gemeente 

voor? 
 ................................................................................................................................................... 
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3a. Welk soort coffeeshopbeleid hanteert uw gemeente momenteel? 
 
 1. Nulbeleid  er zijn geen coffeeshops in de gemeente en coffeeshops 

worden ook niet toegelaten 
 2. Maximumstelsel het aantal coffeeshops dat wordt toegelaten is aan een 

bepaalde limiet gebonden 
 3. Verminderingsbeleid het aantal coffeeshops dient te verminderen, maar de 

gemeente heeft nog geen maximumaantal vastgesteld 
 4. Uitsterfbeleid het aantal coffeeshops dient, al dan niet door een actief 

beleid, op termijn te worden teruggedrongen 
 5. Ontmoedigingsbeleid de gemeente probeert door het stellen van voorwaarden de 

ongebreidelde vestiging van nieuwe coffeeshops tegen te 
gaan en het aantal bestaande coffeeshops terug te dringen 

 6. 'Bussumse model'  er zijn één of meerdere gecontroleerde verkooppunten van 
cannabis, ondergebracht in een daartoe aangewezen 
stichting 

 7. Vestigingsbeleid er wordt geen maximum aantal gehanteerd, er zijn echter 
wel strikte regels opgesteld met betrekking tot de locatie 
van de coffeeshops 

 8. Regionaal beleid er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over het te 
voeren coffeeshopbeleid 

 9. Geen beleid 
  
 10. Ander beleid, namelijk………………………………………………………………. 
 
3b.  Gaat het heel concreet om een nulbeleid of een maximumbeleid? 
 1. nulbeleid 
 2 maximumbeleid 
 
 
4. Is er binnen uw gemeente een maximum aantal coffeeshops dat wordt toegelaten? Zo ja, 

hoeveel coffeeshops worden maximaal toegelaten? 
 1. Nee 
 2. Ja, maximum aantal:…………………………………………………………… 
 3. Niet van toepassing 
 
5a. Heeft uw gemeente beleid opgesteld omtrent de afstand van coffeeshops tot scholen? 
 1. Nee 
 2. Ja, welke afstand?...........…………………………………………………………… 
 3. Niet van toepassing 
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5b.  Hanteert uw gemeente een afstandcriterium tot de landsgrens? (voor de 
grenssteden) 

 1. Nee 
 2.  Ja, welke afstand?…....................................................................................................... 
 3.  Niet van toepassing 
 
5c.  Wat zijn in uw gemeente de concrete doelen van het coffeeshopbeleid? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 
5d. Wordt er in uw regio/gemeente ook regionaal beleid gevoerd? 
 1. Ja, ga naar vraag 5e 
 2. Nee 
 
5e.  Kunt u iets meer zeggen over het regionaal beleid? 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 
5f.  Zijn er regionale afspraken omtrent het coffeeshopbeleid in uw gemeente? 
 1. Ja, ga naar vraag 5g 
 2. Nee 
 
5g.  Kunt u iets meer zeggen over welke afspraken omtrent het coffeeshopbeleid zijn 

gemaakt in uw gemeente? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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6. Worden binnen uw gemeente de zogenoemde AHOJ-G criteria gehandhaafd? 
 1. Nee 
 2. Ja, namelijk (meerdere antwoorden mogelijk): 
  A. geen affichering 
  H. geen harddrugs 
  O. geen overlast 
  J. geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar 
  G. geen verkoop van grote hoeveelheden (meer dan 5 gram) 
 3. Niet van toepassing 
 
 
7. Door welke instantie en op welke wijze worden de criteria gehandhaafd? 
 
 Affichering:   ………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………… 
 Harddrugs:   ………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………… 
 Overlast:   ………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………… 
 Jeugdigen:   ………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………… 
 Grote hoeveelheden: ……………………………………………...........…………… 
      ………………………………………………………………… 
 
 
8a. Wordt binnen uw gemeente het criterium van de maximale handelshoeveelheid van 500 

gram gehandhaafd? 
 1. Nee, ga verder met vraag 9  
 2. Ja 
 3. Niet van toepassing, ga verder met vraag 9 
 
8b. Op welke wijze en door welke instantie wordt dit gehandhaafd? 
 ………………………………………………………………………………………… 
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9. Kunt u aangeven welk(e) criterium/criteria in uw gemeente prioriteit heeft/hebben? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 1. Affichering 
 2. Harddrugs 
 3. Overlast 
 4. Verkoop aan jeugdigen 
 5. Verkoop van grote hoeveelheden 
 6. Grote handelsvoorraad 
 
 
10a. Hebben het afgelopen jaar ook overtredingen van de AHOJ-G criteria plaatsgevonden? 
 1. Nee 
 2. Ja 
 3. Niet van toepassing 
 
10b. Zo ja, overtredingen waarvan en hoe vaak? (meerdere antwoorden mogelijk) 
 1. Affichering   ………………………………………………………… 
 2. Harddrugs   ………………………………………………………… 
 3. Overlast   ………………………………………………………… 
 4. Jeugdigen   ………………………………………………………… 
 5. Grote hoeveelheden ………………………………………………...........… 
 6. Handelshoeveelheid ………………………………………………...........… 
 
 
11. Weet u of er binnen uw gemeente smartshops zijn? Zo ja, hoeveel? 
 definitie: winkels die ecodrugs, paddestoelen, energy-dranken en dergelijke verkopen en 

waar eventueel een ruimte aanwezig is voor het gebruik van deze drugs 
 1. Zijn niet aanwezig 
 2. Zijn wel aanwezig, maar weet niet hoeveel 
 3. Zijn wel aanwezig, aantal………………………………………………………… 
 4. Weet niet of ze aanwezig zijn 
 
 
12. Weet u of er binnen uw gemeente growshops zijn? Zo ja, hoeveel? 
 definitie: ook wel headshops genoemd. Winkels die benodigdheden voor de thuiskweek 

van cannabis en attributen voor het roken van cannabis verkopen. 
 1. Zijn niet aanwezig 
 2. Zijn wel aanwezig, maar weet niet hoeveel 
 3. Zijn wel aanwezig, aantal……………………………………………………… 
 4. Weet niet of ze aanwezig zijn 
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13. Zijn er na november 2003 nog wijzigingen geweest in het gemeentelijke coffeeshop-
beleid? Zo ja, kunnen wij daar een kopie van ontvangen? (mailen naar s.bogaerts@uvt.nl; 
of sturen naar postbus 90153, 5000 LE Tilburg; of per telefoon: 013 466 84 24) 

 1. Geen wijzigingen 
 2. Wel wijzigingen, maar wil het niet toesturen 
 3. Wel wijzigingen, stuurt het toe 
 
 
14. Zou u toekomstige wijzigingen in het aantal coffeeshops of het coffeeshopbeleid aan ons 

willen doorgeven, zodat wij continue over de meest actuele gegevens beschikken? U kunt 
deze wijzigingen sturen per e-mail: s.bogaerts@uvt.nl, of via de post: postbus 90153, 5000 
LE Tilburg, of per telefoon: 013 466 84 24. 

 1. Nee 
 2. Ja 
 
 
15. Het is de bedoeling om in het voorjaar 2004, verder onderzoek te doen naar de hand-

having van de AHOJ-G criteria en de naleving ervan. Het kan zijn dat uw gemeente hierin 
wordt gevraagd om mee te werken. Kunt u a.u.b. aangeven welke personen wij eventueel 
nog zouden kunnen spreken, die ons over dit onderwerp informatie kunnen geven? Bent u 
zelf bereid mee te werken, of kunnen we u nogmaals benaderen? 

 
 Gemeente:…….……………………………………………………………………….… 
 Politie:………..…………………………………………………………………………... 
 Openbaar Ministerie:….………………………………………………………………… 
 Overige:………..…………………………………………………………………….…… 
 
 
 
 
 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Bijlage 1b 
 
Tabellen fase 1 (replicastudie) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.5. Gemeenten naar soort beleid, 1999-2003 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Beleidsvorm n % n % n % n % n % 
Geen beleid 44 8 29 5 24 5 14 3 35 7 
Nulbeleid 386 72 396 73 370 73 364 73 315 64 
Uitsterfbeleid 3 1 5 1 6 1 11 2 12 2 
Maximumstelsel 86 16 89 17 87 17 84 17 85 17 
aantal cs > toegestaan 16 19 19 21 9 10 10 12 5 6 
aantal cs = toegestaan 57 66 56 63 64 74 62 74 67 83 
aantal cs < toegestaan 13 15 14 16 14 16 12 14 9 11 
Verminderingsbeleid 6 1 4 1 4 1 4 1 3 1 
Ontmoedigingsbeleid 8 1 3 1 3 1 4 1 2 0 
Bussumse model 5 1 5 1 4 1 4 1 4 1 
Vestigingsbeleid 0 0 2 0 2 0 3 1 2 0 
Regionaal beleid 0 0 2 0 1 4 7 1 28 6 
Anders, niet duidelijk 0 0 3 1 0 0 1 0 3 1 
Totaal  538 100 538 100 504 100 496 100 489 100 
 
 
Tabel 2.6. Gemeenten met coffeeshops naar soort beleid, 1999-2003 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Beleidsvorm n % n % n % n % n % 
Geen beleid 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Nulbeleid 10 9 5 5 6 6 5 4 3 3 
Uitsterfbeleid 3 3 5 5 6 6 11 10 12 12 
Maximumstelsel 77 73 81 78 83 78 80 75 79 76 
Verminderingsbeleid 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 
Ontmoedigingsbeleid 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 
Bussumse model 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Vestigingsbeleid 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Regionaal beleid 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
Anders 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 
Totaal  105 100 103 100 105 100 107 100 104 10116 

                                                           
16. Het percentage van het totaal komt uit op 101 wegens afronding van cijfers. 
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Bijlage 2 
 
Overzicht coffeeshops in Nederland  
(2002 en 2003) 
 
 
 
 
 
 
 

AANTAL COFFEESHOPS IN 2002 EN 2003 
EN AANTAL INWONERS PER COFFEESHOP 

 
 
 200217 200218 2003 inwoners per cs 

Amsterdam                          270 270 258 2866 

Rotterdam                          62 62 62 9655 

Den Haag                           46 4119 41 11468 

Utrecht                            18 18 18 15038 

Maastricht                         18 18 17 7217 

Haarlem                            16 16 16 9184 

Eindhoven                          15 1620 15 13895 

Nijmegen                           16 16 15 10515 

Groningen                          13 1421 14 12823 

Arnhem                             14 14 13 10906 

Leeuwarden                         13 13 13 7024 

Tilburg                            13 13 13 15300 

Enschede                           13 13 12 12759 

Leiden                             12 12 12 9927 

Breda                              12 12 10 16602 

Amersfoort                         9 9 9 14785 

Hilversum                          9 9 9 9270 

 

                                                           
17. Gegevens ontleend aan onderzoek van vorig jaar (Intraval). 
18. Gegevens verkregen tijdens onderhavige onderzoek met de vraag "Hoeveel coffeeshops waren er vorig jaar 
in uw gemeente?" 
19. Een vijftal adressen dat nog wel op een lijst stond, geldt niet als coffeeshop omdat de verkoop van softdrugs 
niet langer is toegestaan. 
20. De gemeenteambtenaar van Eindhoven is verschillende keren benaderd voor een check maar heeft nog geen 
gelegenheid gezien uitsluitsel te geven over het precieze aantal coffeeshops in 2002. 
21. Ook bij een tweede check meldt de desbetreffende gemeenteambtenaar dat Groningen 14 coffeeshops had in 
2002. 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Dordrecht                          8 8 8 14948

Delft                              6 6 6 15895

's-Hertogenbosch                   6 6 6 22299

Alkmaar                            5 5 5 18851

Apeldoorn                          5 5 5 31199

Deventer                           5 5 5 17889

Gouda                              5 5 5 14358

Heerenveen                         5 5 5 8518

Venlo                              5 5 5 18411

Zwolle                             5 5 5 22189

Bergen op Zoom                     4 4 4 16545

Beverwijk                          4 4 4 9261

Den Helder                         4 4 4 14943

Ede                                4 4 4 26377

Hengelo (o)                        4 4 4 20245

Roosendaal                         4 4 4 19459

Schiedam                           4 4 4 18868

Sittard-Geleen                     4 4 4 24348

Tiel                               4 4 4 10153

Culemborg                          3 3 3 8865

Emmen                              4 4 3 36069

Heerlen                            5 5 3 31131

Hoorn                              3 3 3 22654

Kerkrade                           3 3 3 16665

Middelburg                         4 4 3 15462

Veenendaal                         3 3 3 20374

Vlaardingen                        3 3 3 24665

Vlissingen                         3 3 3 15075

Wageningen                         3 3 3 11699

Zaanstad                           3 3 3 46586

Zutphen                            3 3 3 12237

Almelo                             2 2 2 36087

Alphen aan de Rijn                 2 2 2 35220

Assen                              2 2 2 30951

Doetinchem                         1 1 2 24729

Gendringen                         2 2 2 10409

Goes                               2 2 2 18301

Gorinchem                          3 222 2 17324

Harderwijk                         2 2 2 20344

Harlingen                          1 223 2 7938

 

                                                           
22. De gemeenteambtenaar zegt dat er twee coffeeshops en één "softdrugswinkel waar je niet kunt zitten" zijn en 
waren. 
23. Er is één gedoogde coffeeshop en één coffeeshop met een vergunning. 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Hoogezand-Sappemeer                2 2 2 17029 

Meppel                             2 2 2 15324 

Purmerend                          2 2 2 37875 

Roermond                           2 2 2 22473 

Smallingerland                     2 2 2 27032 

Sneek                              2 2 2 16388 

Terneuzen                          2 2 2 27671 

Veendam                            2 2 2 14116 

Velsen                             2 2 2 33850 

Venray                             2 2 2 19498 

Waalwijk                           2 2 2 22760 

Weert                              2 2 2 24341 

Winschoten                         3 3 2 9237 

Zandvoort                          2 2 2 8469 

Almere                             1 1 1 171528 

Bussum                             1 1 1 31186 

Coevorden                          1 1 1 36196 

De Bilt                            1 1 1 42230 

Delfzijl                           1 1 1 28780 

Driebergen-Rijsenburg              1 1 1 18606 

Enkhuizen                          1 1 1 17229 

Etten-Leur                         1 1 1 39688 

Haarlemmermeer                     1 1 1 127874 

Hardenberg                         1 1 1 57760 

Hellevoetsluis                     1 1 1 40151 

Helmond                            1 1 1 85218 

Landsmeer                          1 1 1 10303 

Leerdam                            1 1 1 21014 

Lelystad                           0 0 1 69570 

Lisse24 1 1 1 22062 

Maassluis                          1 1 1 32774 

Oss                                1 1 1 76253 

Rhenen                             1 1 1 17843 

Schagen                            1 1 1 18230 

Sliedrecht                         1 1 1 23808 

Soest                              1 1 1 44899 

Spijkenisse                        1 1 1 75172 

Stadskanaal                        1 1 1 33710 

Steenwijkerland                    1 1 1 43002 

Tynaarlo                           1 1 1 32274 

 

                                                           
24. Deze gemeente hanteert "om een signaal af te geven" naar buiten toe een nulbeleid maar in de praktijk een 
maximumbeleid van één. 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Uden                               1 1 1 40007

Vianen                             1 1 1 19855

Weststellingwerf                   1 1 1 26033

Winterswijk                        1 1 1 29306

Woerden                            1 1 1 48073

Zeist                              1 1 1 60311

Zoetermeer                         1 1 1 114332

Zwijndrecht                        1 1 1 45411

Aa en Hunze                        0 0 0 -

Aalburg                            0 0 0 -

Aalsmeer                           0 0 0 -

Aalten                             0 0 0 -

Abcoude                            0 0 0 -

Achtkarspelen                      0 0 0 -

Alblasserdam                       0 0 0 -

Albrandswaard                      0 0 0 -

Alkemade                           0 0 0 -

Alphem-Chaam                       0 0 0 -

Ambt Montfort                      0 0 0 -

Ameland                            0 0 0 -

Amerongen                          0 0 0 -

Amstelveen                         0 0 0 -

Andijk                             0 0 0 -

Angerlo                            0 0 0 -

Anna Paulowna  0 0 0 -

Appingedam                         0 0 0 -

Arcen en Velden                    0 0 0 -

Asten                              0 0 0 -

Baarle-Nassau                      0 0 0 -

Baarn                              0 0 0 -

Barendrecht                        0 0 0 -

Barneveld                          0 0 0 -

Bathmen                            0 0 0 -

Bedum                              0 0 0 -

Beek                               0 0 0 -

Beemster                           0 0 0 -

Beesel                             0 0 0 -

Bellingwedde                       0 0 0 -

Bennebroek                         0 0 0 -

Bergambacht                        0 0 0 -

Bergeijk                           0 0 0 -

Bergen                             0 0 0 -

Bergen-Limburg                     0 0 0 -
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 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Bergh                              0 0 0 - 

Bergschenhoek                      0 0 0 - 

Berkel en Rodenrijs                0 0 0 - 

Bernheze                           0 0 0 - 

Bernisse                           0 0 0 - 

Best                               0 0 0 - 

Beuningen                          0 0 0 - 

Binnenmaas∗                         0 0 0 - 

Bladel                             0 0 0 - 

Blaricum                           0 0 0 - 

Bleiswijk                          0 0 0 - 

Bloemendaal                        0 0 0 - 

Boarnsterhim                       0 0 0 - 

Bodegraven                         0 0 0 - 

Boekel                             0 0 0 - 

Bolsward                            0 0 0 - 

Borculo                            0 0 0 - 

Borger-Odoorn                      0 0 0 - 

Borne                              0 0 0 - 

Borsele                            0 0 0 - 

Boskoop                            0 0 0 - 

Boxmeer                            0 0 0 - 

Boxtel                             0 0 0 - 

Breukelen                          0 0 0 - 

Brielle                            0 0 0 - 

Brummen                            0 0 0 - 

Brunssum                           0 0 0 - 

Bunnink                            0 0 0 - 

Bunschoten                         0 0 0 - 

Buren                              0 0 0 - 

Capelle aan den IJssel             0 0 0 - 

Castricum                          0 0 0 - 

Cranendonck                        0 0 0 - 

Cromstrijen                        0 0 0 - 

Cuijk                              0 0 0 - 

Dalfsen                            0 0 0 - 

Dantumadeel                        0 0 0 - 

De Lier                            0 0 0 - 

De Marne                           0 0 0 - 

De Ronde Venen                     1 1 0 - 

De Wolden                          0 0 0 - 

 

                                                           
∗ gegevens van vorig jaar 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Deurne                             0 0 0 -

Didam                              0 0 0 -

Diemen                             0 0 0 -

Dinkelland                         0 0 0 -

Dinxperlo                          0 0 0 -

Dirksland                          0 0 0 -

Doesburg                           0 0 0 -

Dongen                             0 0 0 -

Dongeradeel                        0 0 0 -

Doorn                              0 0 0 -

Drechterland                       0 0 0 -

Drimmelen                          0 0 0 -

Dronten                            0 0 0 -

Druten                             0 0 0 -

Duiven                             0 0 0 -

Echt-Susteren                      0 0 0 -

Edam-Volendam                      0 0 0 -

Eemnes                             0 0 0 -

Eemsmond                           0 0 0 -

Eersel                             0 0 0 -

Eibergen                           0 0 0 -

Eijsden                            0 0 0 -

Elburg                             0 0 0 -

Epe                                0 0 0 -

Ermelo                             0 0 0 -

Ferwerderadiel                     0 0 0 -

Franekeradeel                      1 1 0 -

Gaasterlan-Sleat                   0 0 0 -

Geertruidenberg                    0 0 0 -

Geldermalsen                       0 0 0 -

Geldrop                            0 0 0 -

Gemert-Bakel                       0 0 0 -

Gennep                             0 0 0 -

Giessenlanden                      0 0 0 -

Gilze en Rijen                     0 0 0 -

Goedereede                         0 0 0 -

Goirle                             0 0 0 -

Gorssel                            0 0 0 -

Graafstroom                        0 0 0 -

Graft-de Rijp                      0 0 0 -

Grave                              0 0 0 -

Groenlo                            0 0 0 -

Groesbeek                          0 0 0 -
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 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Grootegast                         0 0 0 - 

Gulpen-Wittem                      0 0 0 - 

Haaksbergen                        0 0 0 - 

Haaren                             0 0 0 - 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude     0 0 0 - 

Haelen                             0 0 0 - 

Halderberge                        0 0 0 - 

Hardinxveld-Giessendam             0 0 0 - 

Haren                              0 0 0 - 

Harenkarspel                       0 0 0 - 

Hattem                             0 0 0 - 

Heel                               0 0 0 - 

Heemskerk                          0 0 0 - 

Heemstede                          0 0 0 - 

Heerde                             0 0 0 - 

Heerhugowaard                      1 1 0 - 

Heeze-Leende                       0 0 0 - 

Heiloo                             0 0 0 - 

Helden                             0 0 0 - 

Hellendoorn                        0 0 0 - 

Hendrik-Ido-Ambacht                0 0 0 - 

Hengelo (gld)                      0 0 0 - 

Het Bildt                          0 0 0 - 

Heumen                             0 0 0 - 

Heusden                            0 0 0 - 

Heythuysen                         0 0 0 - 

Hillegom                           0 0 0 - 

Hilvarenbeek                       0 0 0 - 

Hof van Twente                     0 0 0 - 

Hoogeveen                          0 0 0 - 

Horst aan de Maas                  0 0 0 - 

Houten                             0 0 0 - 

Huizen                             0 0 0 - 

Hulst                              0 0 0 - 

Hummelo en Keppel                  0 0 0 - 

Hunsel                             0 0 0 - 

IJsselstein                        0 0 0 - 

Jacobswoude                        0 0 0 - 

Kampen                             0 0 0 - 

Kapelle                            0 0 0 - 

Katwijk                            0 0 0 - 

Kessel                             0 0 0 - 

Kesteren                           0 0 0 - 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Kollumerland c.a.                  0 0 0 -

Korendijk                          0 0 0 -

Krimpen aan de IJssel              0 0 0 -

Laarbeek                           0 0 0 -

Landerd                            0 0 0 -

Landgraaf                          0 0 0 -

Langedijk                          0 0 0 -

Laren                              0 0 0 -

Leek                               0 0 0 -

Leersum                            0 0 0 -

Leeuwarderadeel                    0 0 0 -

Leiderdorp                         0 0 0 -

Leidschendam-Voorburg              0 0 0 -

Lemsterland                        0 0 0 -

Leusden                            0 0 0 -

Lichtenvoorde                      0 0 0 -

Liemeer                            0 0 0 -

Liesveld                           0 0 0 -

Lingewaal                          0 0 0 -

Lingewaard                         0 0 0 -

Lith                               0 0 0 -

Littenseradiel                     0 0 0 -

Lochem                             0 0 0 -

Loenen                             0 0 0 -

Loon op Zand                       0 0 0 -

Lopik                              0 0 0 -

Loppersum                          0 0 0 -

Losser                             0 0 0 -

Maarn                              0 0 0 -

Maarssen                           0 0 0 -

Maasbracht                         0 0 0 -

Maasbree                           0 0 0 -

Maasdonk                           0 0 0 -

Maasdriel                          0 0 0 -

Maasland                           0 0 0 -

Margraten                          0 0 0 -

Marum                              0 0 0 -

Medemblik                          0 0 0 -

Meerlo-Wanssum                     0 0 0 -

Meerssen                           0 0 0 -

Meijel                             0 0 0 -

Menaldumadeel                      0 0 0 -

Menterwolde                        0 0 0 -

 



 

127

 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Middelharnis                       0 0 0 - 

Midden-Drenthe                      0 0 0 - 

Mierlo                             0 0 0 - 

Mill en Sint Hubert                0 0 0 - 

Millingen aan de Rijn              0 0 0 - 

Moerdijk                           0 0 0 - 

Monster                            0 0 0 - 

Montfoort                          0 0 0 - 

Mook en Middelaar                  0 0 0 - 

Moordrecht                         0 0 0 - 

Muiden                             0 0 0 - 

Naaldwijk                          0 0 0 - 

Naarden                            0 0 0 - 

Nederlek                           0 0 0 - 

Nederweert                         0 0 0 - 

Neede                              0 0 0 - 

Neerijnen                          0 0 0 - 

Niedorp                            0 0 0 - 

Nieuwegein                         0 0 0 - 

Nieuwerkerk aan de IJssel           0 0 0 - 

Nieuwkoop                          0 0 0 - 

Nieuw-Lekkerland                   0 0 0 - 

Nijefurd                           0 0 0 - 

Nijkerk                            0 0 0 - 

Noord-Beveland                    0 0 0 - 

Noordenveld                        0 0 0 - 

Noorder-Koggenland                 0 0 0 - 

Noordoostpolder                    0 0 0 - 

Noordwijk                          0 0 0 - 

Noordwijkerhout                    0 0 0 - 

Nuenen c.a.                        0 0 0 - 

Nunspeet                           0 0 0 - 

Nuth                               0 0 0 - 

Obdam                              0 0 0 - 

Oegstgeest                         0 0 0 - 

Oirschot                           0 0 0 - 

Oisterwijk                         0 0 0 - 

Oldebroek                          0 0 0 - 

Oldenzaal                          0 0 0 - 

Olst-Wijhe                         0 0 0 - 

Ommen                              0 0 0 - 

Onderbanken                        0 0 0 - 

Oosterhout                         0 0 0 - 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Oostflakkee                        0 0 0 -

Ooststellingerwerf                 0 0 0 -

Oostzaan                           0 0 0 -

Opmeer                             0 0 0 -

Opsterland                         0 1 0 -

Oud-Beijerland                     0 0 0 -

Ouder-Amstel                       0 0 0 -

Ouderkerk                          0 0 0 -

Oudewater                          0 0 0 -

Over Betuwe                        0 0 0 -

Papendrecht                        0 0 0 -

Pekela                             0 0 0 -

Pijnacker-Nootdorp                 0 0 0 -

Putten                             0 0 0 -

Raalte                             0 0 0 -

Reeuwijk                           0 0 0 -

Reiderland                         0 0 0 -

Reimerswaal                        0 0 0 -

Renkum                             0 0 0 -

Renswoude                          0 0 0 -

Reusel-De Mierden                  0 0 0 -

Rheden                             0 0 0 -

Ridderkerk                         0 0 0 -

Rijnsburg                          0 0 0 -

Rijnwaarden                        0 0 0 -

Rijnwouda                          0 0 0 -

Rijssen                            0 0 0 -

Rijswijk                           0 0 0 -

Roerdalen                          0 0 0 -

Roggel en Neer                     0 0 0 -

Rozenburg                          0 0 0 -

Rozendaal                          0 0 0 -

Rucphen                            0 0 0 -

Ruurlo                             0 0 0 -

's Gravendeel                      0 0 0 -

's Gravenzande                     0 0 0 -

Sassenheim                         0 0 0 -

Scheemda                           0 0 0 -

Schermer                           0 0 0 -

Scherpenzeel                       0 0 0 -

Schiermonnikoog                    0 0 0 -

Schijndel                          0 0 0 -

Schinnen                           0 0 0 -
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 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Schipluiden                        0 0 0 - 

Schoonhoven                        0 0 0 - 

Schouwen-Duiveland                 0 0 0 - 

Sevenum                            0 0 0 - 

Simpelveld                         0 0 0 - 

Sint-Anthonis                      0 0 0 - 

Sint-Michielsgestel                0 0 0 - 

Sint-Oedenrode                     0 0 0 - 

Skarsterlan                        0 0 0 - 

Slochteren                         0 0 0 - 

Sluis-Aardenburg                   0 0 0 - 

Someren                            0 0 0 - 

Son en Breugel                     0 0 0 - 

Staphorst                          0 0 0 - 

Stede Broec                        0 0 0 - 

Steenbergen                        0 0 0 - 

Steenderen                         0 0 0 - 

Stein                              0 0 0 - 

Strijen                            0 0 0 - 

Swalmen                            0 0 0 - 

Ten Boer                           0 0 0 - 

Ter Aar                            0 0 0 - 

Terschelling                       0 0 0 - 

Texel                              0 0 0 - 

Tholen                             0 0 0 - 

Thorn                              0 0 0 - 

Tubbergen                          0 0 0 - 

Twenterand                         0 0 0 - 

Tytsjerksteradiel                  0 0 0 - 

Ubbergen                           0 0 0 - 

Uitgeest                           0 0 0 - 

Uithoorn                           0 0 0 - 

Urk                                0 0 0 - 

Vaals                              0 0 0 - 

Valkenburg                         0 0 0 - 

Valkenburg aan de Geul             0 0 0 - 

Valkenswaard                       0 0 0 - 

Veere                              0 0 0 - 

Veghel                             0 0 0 - 

Veldhoven                          0 0 0 - 

Venhuizen                          0 0 0 - 

Vlagtwedde                         0 0 0 - 

Vlieland                           0 0 0 - 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs

Vlist                              0 0 0 -

Voerendaal                         0 0 0 -

Voorhout                           0 0 0 -

Voorschoten                        0 0 0 -

Voorst                             0 0 0 -

Vorden                             0 0 0 -

Vught                              0 0 0 -

Waalre                             0 0 0 -

Waddinxveen                        0 0 0 -

Warmond                            0 0 0 -

Warnsveld                          0 0 0 -

Wassenaar                          0 0 0 -

Wateringen                         0 0 0 -

Waterland                          0 0 0 -

Weesp                              0 0 0 -

Wehl                               0 0 0 -

Werkendam                          0 0 0 -

Wervershoof                        0 0 0 -

West Maas en waal                  0 0 0 -

Wester-Koggenland                  0 0 0 -

Westerveld                         0 0 0 -

Westervoort                        0 0 0 -

Westvoorne                         0 0 0 -

Wierden                            0 0 0 -

Wieringen                          0 0 0 -

Wieringermeer                      0 0 0 -

Wijchem                            0 0 0 -

Wijdemeren∗                         0 0 0 -

Wijk bij Duurstede                 0 0 0 -

Winsum                             0 0 0 -

Wisch                              0 0 0 -

Woensdrecht                        0 0 0 -

Wognum                             0 0 0 -

Wormerland                         0 0 0 -

Woudenberg                         0 0 0 -

Wourdrichem                        0 0 0 -

Wunseradiel                        0 0 0 -

Wymbritseradiel                    0 0 0 -

Zaltbommel                         0 0 0 -

Zederik                            0 0 0 -

Zeevang                            0 0 0 -

 

                                                           
∗ gegevens van vorig jaar 
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 2002 2002 2003 inwoners per cs 

Zeewolde                           0 0 0 - 

Zelhem                             0 0 0 - 

Zevenaar                           0 0 0 - 

Zevenhuizen-Moerkapelle            0 0 0 - 

Zijpe                              0 0 0 - 

Zoeterwoude                        0 0 0 - 

Zuidhorn                           0 0 0 - 

Zundert                            0 0 0 - 

Zwartewaterland                    0 0 0 - 
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Bijlage 3 
 
Checklist gemeenten fase 2 (verdieping) 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVIEW GEMEENTE 
 
 
De onderzoeker stelt zichzelf en het onderzoek voor. De SES van de ambtenaar, de functie, 
het aantal dienstjaren, het aantal jaren betrokken bij de handhaving van coffeeshops (CS) 
worden bevraagd. Als het gaat om grote gemeenten dan is de vraag relevant hoeveel 
ambtenaren specifiek betrokken zijn bij het cs-beleid.  
 
Handhaving 
 
1a. Alle Nederlandse gemeenten voeren een handhavingsbeleid dat vooral bekend staat als 

de AHOJ-G criteria. Hoe duidelijk zijn deze criteria voor u? (uitleg vragen, interpretatie). 
 
1b. Welke beleidsvisie zit volgens u achter dit handhavingsbeleid? Ligt het accent op het 

beschermen van de gezondheid van de potentiële gebruiker? Is de bestuursrechtelijke 
context belangrijk, wat dan ook zou moeten resulteren in controles en sancties? En hoe 
is het gesteld met de internationale context; op dit ogenblik lijkt Nederland op het vlak 
van softdrugs binnen Europa "l'enfant terrible". 

 
2. Over welke documenten/protocollen beschikken jullie met betrekking tot het hand-

havingsbeleid van CS? (kopie!) 
 
3. Wat wensen jullie met dit handhavingsbeleid op korte en langere termijn te bereiken? 

Heeft u daar een helder beeld van?  En zo ja, wordt deze visie op bredere schaal (in 
meerdere gemeenten, provincie, landelijk) gedeeld? 

 
4. Worden er prioriteiten gesteld in het handhavingsbeleid? Zijn er criteria die meer dan 

andere onder de aandacht staan? En zo ja, wat zijn daar de redenen voor? 
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5. Zijn er nog bijkomende criteria die worden gehanteerd? En zo ja, welke criteria zijn dit 
dan? Worden er gemeentelijke controles uitgevoerd buiten de AHOJ-G criteria? 

 

Beleid maken is nog iets anders dan beleid uitvoeren. We willen graag de volgende vragen 
stellen met uitvoering van beleid. 
 

 
6. Beschikking jullie over een draaiboek/protocol/handleiding waarin de uitvoering van het 

beleid concreet wordt beschreven? (vraag een exemplaar mee) 
 
7. Welke handhavingsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot het criterium Affichering?  
7.1. Hoe wordt dit criterium ingevuld? 
7.2. Welke partijen spelen een rol bij de handhaving en hoe wordt concreet door welke partij 

invulling gegeven aan de handhaving? 
7.3. Wat gebeurt er bij een overtreding? 
 
8. Welke handhavingsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot het criterium Harddrugs?  
8.1. Hoe wordt dit criterium ingevuld? 
8.2. Welke partijen spelen een rol bij de handhaving en hoe wordt concreet door welke partij 

invulling gegeven aan de handhaving? 
8.3. Wat gebeurt er bij een overtreding? 
 
9. Welke handhavingsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot het criterium Overlast?  
9.1. Hoe wordt dit criterium ingevuld? 
9.2. Welke partijen spelen een rol bij de handhaving en hoe wordt concreet door welke partij 

invulling gegeven aan de handhaving? 
9.3. Wat gebeurt er bij een overtreding? 
 
10. Welke handhavingsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot het criterium jeugdigen?  
10.1. Hoe wordt dit criterium ingevuld? 
10.2. Welke partijen spelen een rol bij de handhaving en hoe wordt concreet door welke partij 

invulling gegeven aan de handhaving? 
10.3. Wat gebeurt er bij een overtreding? 
 
11. Welke handhavingsbeleid wordt gevoerd met betrekking tot het criterium hoeveelheid?  
11.1. Hoe wordt dit criterium ingevuld? 
11.2. Welke partijen spelen een rol bij de handhaving en hoe wordt concreet door welke partij 

invulling gegeven aan de handhaving? 
11.3. Wat gebeurt er bij een overtreding? 
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12. Welk handhavingsbeleid wordt er gevoerd met betrekking tot overige criteria? 
(bijvoorbeeld afstand tot scholen, maximale handelshoeveelheid et cetera) 

 
13. Worden jullie wel eens op de hoogte gesteld wanneer zich calamiteiten voordoen? Wie 

signaleert dit dan?  
 
14. We kunnen ons zeer goed voorstellen dat het handhavingsbeleid anno 2003, anders is 

dan pakweg tien jaren geleden. Kunt u dit beamen en illustreren met twee voorbeelden? 
Welke prioriteit werd er pakweg tien jaar geleden gesteld in gemeenten met betrekking 
tot bestuurlijke handhaving? 

 
15a. Hoe denkt u dat het voor een CSH is om zich volledig aan te passen aan de 

handhavingscriteria? Denkt u dat dit eenvoudig is, of juist moeilijk (bv. Je kunt soms niet 
weten of iemand <18 jaar is)? 

 
15b. Worden de handhavingscriteria in uw gemeente door elke CS goed opgevolgd? 
 
15c. Hoe treden jullie concreet op? (echt doorvragen): Welke bestuurlijke mogelijkheden 

worden hierbij gebruikt (bijvoorbeeld sluiting van cs)? 
 
15d. Beschikken jullie over voldoende middelen om efficiënt op te treden? Is er een budget 

voor in de gemeentelijke begroting? 
 

We willen nog graag enkele vragen stellen over de interne en externe communicatie enerzijds 
en de interne en externe samenwerking en afstemming anderzijds. 
 

 
16. Staat u achter de huidige regelgeving inzake CS, of moeten er bepaalde zaken worden 

aangepast? Zo ja, welke? 
 
17a. Wordt er intern gecommuniceerd over het CS-beleid? Waarover gaat het dan? Zijn er 

bepaalde documenten die we mogen inkijken of waarover we mogen beschikken? 
 
17b. Is dit een thema dat geregeld terugkomt op de agenda? 
 
17c. Is een vaste persoon/ploeg actief op dit terrein? 
 
18a. Is er op het vlak van handhaving contact met de politie of het OM? 
 
18b. Wat moeten we ons bij dat contact voorstellen? (vergaderingen, documenten, …) 
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18c. Bestaan er samenwerkingsverbanden met andere gemeenten? En zo ja, hoe werkt 
deze samenwerking dan (gericht op beleid, uitvoering, ….)? Zijn er geregeld 
vergaderingen? Is er provinciaal iets geregeld? 

 
18d. Is er ook bredere aandacht voor CS-handhaving? En zo ja, wat stelt dat voor? 
 
18e. Heeft u enig idee hoeveel politiële overtredingen in 2003 zijn geconstateerd in uw 

gemeente? Komen alle politiële overtredingen ter ore van de gemeente? 
 
19. Wordt het beleid inzake cs ook getoetst? Zo ja: hoe gebeurt dit en wie voert de toetsing 

uit? 
 
20. Op welke manier zou naleving van het beleid kunnen worden bevorderd? 
 
21. Wilt u tenslotte zelf nog iets toevoegen aan het interview wat niet werd bevraagd?  
 
 
 
Bedankt voor uw tijd 
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Bijlage 4 
 
Checklist politie fase 2 (verdieping) 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVIEWS POLITIE 
 
Introductie 
 
De onderzoeker stelt zichzelf en het onderzoek voor. Als het gaat om grote gemeenten dan is 
de vraag hoeveel politiemensen betrokken zijn bij de handhaving relevant. Check even de 
leeftijd van agent, het aantal jaren ervaring met het fenomeen en de functie. 
Alvorens het interview te houden, leidt de onderzoeker het thema in. Voor alle duidelijkheid, 
de onderstaande vragen worden niet letterlijk gesteld. Vragen worden niet afgelezen. 
 
Handhaving en criteria 
 
1a. Controleren jullie coffeeshops? (vraag hier door of het formele of informele controles 

zijn en wat de aanleiding is, of het in burgerkleding of uniform gebeurt, hoeveel uren 
agenten besteden aan handhaving) 

 
1b. Is er een duidelijk aanspreekpunt namens de coffeeshophouders? Is er goede mede-

werking? Zijn ze goed aanspreekbaar? Worden er concrete afspraken gemaakt? Staan 
er bepaalde zaken op papier?  

 
1c. Hoe wordt gecommuniceerd richting coffeeshophouders? Weten zij hoe en wanneer 

gecontroleerd wordt? 
 
2a. Hoe ziet de handhaving van de AHOJ-G eruit? (Deze insteek peilt naar kennis en 

praxis) 
 
2b. Wie is belast met het toezicht op de naleving en controle (en opsporing) van AHOJ-G? 

Wat zijn bevoegdheden, waar staat dat geschreven? 
 
2c. Zijn de criteria goed toepasbaar, controleerbaar en handhaafbaar? 
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2d. Hebben deze criteria wel nut? 
 
2e. Is de handhaving van de criteria effectief? En waarom denk je dat? Zijn er signalen dat 

de handhaving niet effectief is? 
 
3a. Hoe worden de vijf criteria vertaald in de praktijk, hoe worden ze gehandhaafd? (ga 

zeer concreet in op de 5 criteria. Het geven van voorbeelden gebeurt in tweede 
instantie. Bv. (1) iemand komt 2 keer in 1 dag de CS binnen; (2) je denkt dat iemand 
jonger is dan 18 jaar; (3) hoe doe je dat met nieuwe voorraad, … We krijgen direct zich 
op de bekendheid met de regelgeving. Ook eventuele aanvullende criteria worden in de 
praktijk nagetrokken) 

 
3b. Zijn er concrete afspraken met betrekking tot de controle van AHOJ-G, zijn er proce-

dures en/of protocollen? 
 
3c. Wordt er bij de politie gecontroleerd of de controle van AHOJ-G ook gebeurt? Wat als 

de controle wordt vergeten of overgeslagen, wordt dat ergens gemeld? Is er dan een 
sanctie? 

 
4. Kun je zo'n controle in de praktijk beschrijven? (de onderzoeker probeert de situatie 

zo levendig mogelijk te maken, je komt binnen in zo'n coffeeshop …, vraag hier ook 
naar hoe vaak gecontroleerd wordt, of het altijd dezelfde personen zijn, hoe de ver-
standhouding is met de CSH/personeel, et cetera) 

 
5. Zijn alle criteria even goed te handhaven en te controleren? Misschien zijn sommige 

criteria moeilijker te controleren dan andere, hoe krijgen jullie daar dan een duidelijk 
beeld over?   

 
6. Zijn er naast de 5 criteria nog andere criteria die worden gehanteerd? En zo ja, welke 

criteria zijn dit dan? (bv. afstandscriteria scholen/ grens). 
 
7. Zijn er prioriteiten in het handhavingsbeleid? Zijn er criteria die meer dan andere 

worden gecontroleerd? En zo ja, welke en waarom is dat zo? (overloop alle criteria) 
 
8. Zijn de criteria altijd even duidelijk te handhaven?  
 
Aanleiding voor controles 
 
9. Houden de CSH zich aan de regelgeving in je gemeente? (ook hier doorvragen, 

kennisgrond, argumentering, is een interessante vraag om tegenover basis politie-
registratie te houden) 
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10a. Wanneer en hoe vaak worden coffeeshops gecontroleerd? Zit daar een bepaald 
systeem in dat afhankelijk is van coffeeshop tot coffeeshop? (peil hier naar selecte en 
aselecte controles en ga na of er verschillen zijn) 

 
10b. Houdt iedere agent zich aan de controles en de afgesproken procedures? 

(normgetrouwheid). 
 
11. Zijn er soms specifieke aanleidingen om 'gericht' te controleren? (bv. Na een klacht-

melding, peil hier naar de omgeving, de buurt, et cetera) 
 
12. Zijn er CS die vaker dan andere worden gecontroleerd? Wat is de reden? 
 
13. Wat gebeurt er bij een overtreding? (peil naar het opstellen van een proces-verbaal; 

heeft het prioriteit) 
 
14. Welke sancties worden toegepast? 
 
15. Bevraag de tevredenheid met de (kwaliteit van de) controles en de (al dan niet) 

getroffen sancties?  
 
Samenwerking met andere handhavers 
 
16a. Wordt intern gecommuniceerd over het CS-beleid? Staat het thema geregeld op de 

agenda bij de politie? 
 
16b. Er is ook overleg lokale driehoek, komt het thema handhaving en naleving van coffee-

shops ter sprake?  
 
16c. Is er overleg tussen politie, OM en gemeente over de CS? Hoe vaak gebeurt dit? Is 

dit overleg op uitvoerend niveau? Wordt er gewerkt met casusmateriaal? Indien er dit 
overleg is, zitten in dit overleg deels dezelfde personen die ook in de lokale driehoek 
zitten? Is er overlap in fysieke personen? 

 
17. De politie is alleen betrokken bij de controle, de handhaving en het opsporen en rappor-

teren van onregelmatigheden? Heb je een goed beeld op het vervolgingsbeleid en de 
straftoemeting? Heb je daar een mening over? 

 
18a. Welke beleidsvisie zit achter het handhavingsbeleid, wat is de visie achter de AHOJ-G 

criteria? (de kans bestaat dat de politie hier geen zicht op heeft, bij het uitblijven van een 
antwoord kan hier verder info gegeven worden door de onderzoeker, bv. beschermen 
van de gezondheid, controle en handhaving/strafrechtelijke kant, et cetera). 
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18b. Wordt het beleid geëvalueerd en bijgestuurd?  
 
19. Bestaat er samenwerking met andere gemeenten? En zo ja, hoe werkt deze samen-

werking dan (gericht op beleid, uitvoering, ….)? Zijn er geregeld vergaderingen? 
 
20. Worden er ook op provinciaal niveau afspraken gemaakt of gesproken over coffee-

shophandhaving? 
 
Persoonlijke visie op het beleid (mate van acceptatie) 
 
21a. Ben je tevreden met de huidige regelgeving (ga specifiek in op de criteria) of zijn er 

verbetering/veranderingen wenselijk? (vraag hier ook naar de persoonlijke mening van 
de politieman (hoe zou je het zelf aanpakken?) 

 
21b. Ben je tevreden met het huidige beleid? Is het beleid volgens jou duidelijk en 

aanvaardbaar en redelijk? 
 
Schriftelijk materiaal 
 
22. Zijn er documenten/protocollen met betrekking tot het handhavingsbeleid van CS? 

(Bijvoorbeeld een nieuwe collega, hoe wordt die op de hoogte gesteld? (exemplaar 
vragen!). Is de regelgeving voor elke politiefunctionaris voldoende duidelijk? Worden 
nieuwe politiemensen goed geïntroduceerd in deze specifieke regelgeving?) 

 
23. Wil je zelf nog iets toevoegen aan het interview wat niet werd bevraagd. 
 
 
 
Bedankt 
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Bijlage 5 
 
Checklist coffeeshophouders fase 2 (verdieping) 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVIEW COFFEESHOPHOUDERS 
 
 
Introductie 
 
De onderzoeker stelt zich discreet voor en vertelt kort iets over het onderzoek. Hij peilt ook 
even bij de coffeeshophouder (CSH) hoe hij tegenover het interview staat. Elke CSH is vooraf 
benaderd en heeft toestemming gegeven. De onderzoeker benadrukt dat in geen enkel geval 
een naam van een coffeeshop (CS) bekend wordt gemaakt. Alleen de onderzoekers hebben 
toegang tot de vragenlijst.  
 
De onderzoeker vertelt dat deze fase van het onderzoek zich richt op de ervaring van de 
regels en de manier van handhaven: hoe worden de regels en criteria ervaren door de CHS, 
op welke manier wordt gehandhaafd en hoe wordt dat dan ervaren.  
 
De structuur van het interview wordt kort uitgelegd: eerst willen we graag wat achtergrond-
informatie over de respondent en de CS, daarna houden we een gesprek waar we ingaan op 
ervaringen van de CSH.  
 
De SES van de respondent worden bevraagd. Enkele vragen over de organisatie van de CS 
worden gesteld: hoeveel personeel in dienst, wat zijn de openingsuren, sinds wanneer bestaat 
de CS, zijn er veranderingen opgetreden in cliënteel dat over de vloer komt?  
 
 
1a. Kunt u kort beschrijven waarvoor de vijf AHOJ-G criteria staan? 
 

De criteria die onbekend zijn voor de CSH, worden door de onderzoeker toegelicht. 
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1b. Is de regelgeving voldoende duidelijk voor u? 
 

Vervolgens wordt elk criterium afzonderlijk behandeld en wordt de betekenis van elk criterium 
bevraagd. Het criterium Harddrugs wordt even benoemd maar verder niet bevraagd. 
 

 
2a. Hoe gaat u in de praktijk om met het criterium Affichering?  

Kaart hier de ambivalente positie aan van de CSH; enerzijds wil men omzet maken en 
goederen verkopen; anderzijds is men gebonden aan bepaalde regels.  

 
2b. Zijn er specifieke richtlijnen omtrent Affichering? Is het duidelijk wat wel en wat niet 

mag? 
 

De groep die cannabis gebruikt is het laatste decennium veranderd. Onderzoek in Nederland 
toont aan dat veel jongeren cannabis gebruiken. Verrassend is dit niet, parallelle bewegingen 
zijn ook te merken in het uitgaansleven, jongeren gebruiken steeds vaker alcohol en pep. 
 

 
3a. Hoe is het bezoek van jeugdigen (<18 jaar) ten opzichte van vroeger? 
 Willen ze dan cannabis kopen? Hoe ga de CHS daarmee om? Met andere woorden, hoe 

maakt hij jeugdigen duidelijk dat ze onder de 18 jaar geen cannabis mogen kopen? 
 
3b. Hoe gaat u te werk als u twijfelt over de leeftijd, hoe komt u achter de leeftijd?  

Vraagt de CSH soms naar een ID? Hoe maakt hij jeugdigen duidelijk dat ze geen 
cannabis mogen kopen en zelfs geen toegang hebben tot de CS? Wordt dit überhaupt 
duidelijk gemaakt? 

 
3c. Hoe gaan jeugdigen om met de wetgeving omtrent minimum leeftijd? 

Heeft de CHS de indruk dat jeugdigen op de hoogte zijn van de wetgeving omtrent 
minimum leeftijd? Houden ze volgens de CHS rekening met die regel? 

 
3d. Hoe staat u tegenover de leeftijdsgrens? 

De realiteit vandaag is dat jeugdigen vlugger sociaal zelfstandiger25 zijn, moet het 
criterium leeftijd dan niet worden aangepast? 

 
3e. Verschilt de aard van de klanten al naargelang het tijdstip van de dag?  
 Komen er bijvoorbeeld meer scholieren overdag en 's avonds meer ouderen? 
 

                                                           
25. Is anders dan economisch zelfstandig. 
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4a. Overlast is hoe langer hoe meer een maatschappelijk probleem en is niet specifiek 
verbonden met de aanwezigheid van een CS in een bepaald gebied. Hoe treedt u als 
eigenaar op wanneer klanten overlast veroorzaken?  
Bijvoorbeeld geluidshinder, rondhangen, troep maken, mensen lastig vallen, et cetera? 

 
4b. Is het ooit voorgevallen dat u de politie hebt moeten bellen? Hoe liep dat dan af? 
 
4c. Heeft u contact met de buurtbewoners? Hoe is de relatie met hen? 
 
4d. Signaleren buren wanneer bepaalde problemen zich voordoen? 
 
4e. Nemen buren wel eens contact op met de politie of met de gemeente bij problemen? 
 
4f. In hoeverre heeft u te maken met extra kosten door overlasthandhaving en sociale 

veiligheid? 
Het voeren van een constructief beleid inzake overlasthandhaving en sociale veiligheid 
brengt zeker en vast financiële kosten met zich mee? Kan de CSH dat beamen en wat 
moeten we ons daarbij voorstellen? 

 
5. De maximaal toegestane verkoophoeveelheid per dag is 5 gram. Gebeurt het ooit dat 

klanten twee keer op een dag binnenkomen? Hoe gaat u daar dan mee om? 
 

We willen nog graag enkele vragen stellen over het beleid dat jullie als CSH zelf voeren ten 
aanzien van het cliënteel. Op grond van onderzoek weten we dat de meeste CSH inspannin-
gen doen om de regels aan hun klanten voldoende bekend te maken. 
 

 
6a. Voert u een actief beleid om regels kenbaar te maken bij klanten? Zo ja, hoe doet u dat 

dan? 
 Bijvoorbeeld via foldertjes, website, informatieborden. 
 
6b. Staat u achter de huidige regelgeving inzake CS, of moeten er bepaalde zaken worden 

aangepast? 
 Hoe ervaart de CSH de huidige regelgeving? 
 
6c. Heeft u enig idee hoe uw collega's denken over de wetgeving?  
 
6d. De 'kwaliteitsvolle CS' is verenigd in een brancheorganisatie. Hoe staan zij tegenover de 

regelgeving? Bent u zelf aangesloten bij een brancheorganisatie? (zo ja, welke) 
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6e. Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente? Is er soms overleg? Hoe vaak? Wat 
is dan de inhoud van het overleg? 

 
6f. Hoe verloopt de samenwerking met de politie? Is er soms overleg? Hoe vaak? Wat is 

dan de inhoud van het overleg? 
 

Tenslotte willen we nog enkele vragen stellen over controle en sanctie. 
 

 
7a. Heeft u enig idee hoe vaak uw CS gecontroleerd wordt op jaarbasis (subjectieve 

controle-inschatting)?  Wordt u daarvan op de hoogte gebracht? 
 
7b. Denkt u dat uw CS vaker of minder vaak gecontroleerd wordt dan andere CS? Als er 

een verschil is, waaraan kan dat liggen? 
 
7c. Laat ons even veronderstellen dat er in uw CS bepaalde overtredingen zouden 

gebeuren. Hoe groot acht u de kans dat de overtreding door de politie wordt 
geconstateerd? Geef de kans aan op een schaal van 1 tot 10.  

 

Al naargelang de kans laag of hoog wordt ingeschat, vraag door op inspanningen om over-
tredingen te voorkomen. 
 

 
7d. Wanneer overtredingen worden geconstateerd, kunnen er sanctie volgen? Wat moeten 

we ons bij die sancties dan voorstellen? 
 
7e. Het naleven van de wetgeving heeft voor- en nadelen, kunt u daar uitleg over geven? 
 
7f. Bent u tevreden met de huidige regelgeving of zijn er verbetering/veranderingen 

mogelijk? 
 
7f. Wilt u tenslotte zelf nog iets toevoegen aan het interview wat niet werd bevraagd?  
 
 
 
Bedankt voor uw tijd 


