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In opdracht van het wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de 
verdiepingsstudie uitgevoerd van de tweede meting van de monitor waarmee de ontwikkelingen 
na de aanscherping van het coffeeshopbeleid worden gevolgd. In totaal bestaat de monitor uit 
drie metingen, waarmee het ministerie van Veiligheid en Justitie de ontwikkelingen in het 
coffeeshopbeleid in 2014, 2015 en 2016 wil duiden.  
 
In deze verdiepingsstudie hebben we medio 2016 in vijf gemeenten etnografisch veldonderzoek 
uitgevoerd waarbij per gemeente steeds één of twee hotspot(s) zijn geselecteerd waar 
drugsgerelateerde overlast zou voorkomen. De keuze van de verdiepingsgemeenten is gebaseerd 
op de resultaten van de eerste fase en de relevante onderwerpen die daaruit naar voren zijn 
gekomen. Het gaat om de volgende drie onderwerpen: 1. handhaving van het 
Ingezetenencriterium, 2. verplaatsing; en 3. scheiding der markten. Deze onderwerpen hebben we 
nader onderzocht aan de hand van de lokale ontwikkelingen in het coffeeshoptoerisme, het 
softdrugstoerisme, de softdrugsgerelateerde overlast en de illegale verkoop buiten de coffeeshop 
(door straatdealers en drugsrunners).  
 
In de vijf gemeenten zijn in overleg met lokale experts in totaal zeven hotspots rondom 
coffeeshops vastgesteld, vervolgens is het etnografisch veldonderzoek concreet ingevuld. In de 
vijf gemeenten hebben we in totaal 35 experts geïnterviewd. Verder hebben we op de hotspots in 
totaal 105 informele gesprekken gevoerd met straatdealers, lokale ondernemers, 
coffeeshopbezoekers, bewoners, rondhangende personen en passanten, 221 enquêtes gehouden 
met omwonenden en ondernemers, 188 enquêtes afgenomen bij (soft)drugsgebruikers en 221 
observaties uitgevoerd. 
 
Coffeeshoptoerisme 
Er is in drie van de vijf verdiepingsgemeenten sprake van coffeeshoptoerisme. De gemeenten 
waar dit voorkomt hebben gemeen dat ze alle langs de grens liggen. In de twee 
verdiepingsgemeenten aan de oostelijke grens is ongeveer de helft van de bezoekers van de 
coffeeshops op de hotspots afkomstig uit Duitsland. Van overlast hiervan is echter niet of 
nauwelijks sprake. In een gemeente in het zuiden van het land komen eveneens relatief veel 
coffeeshoptoeristen naar de coffeeshops op de hotspot. Als er overlast is, beperkt die zich tot 
geluidsoverlast.  
 
In de zuidelijke grensgemeente is het coffeeshoptoerisme de afgelopen jaren flink afgenomen. 
Voor de invoering van het I-criterium trokken de coffeeshops veel buitenlandse bezoekers. Sinds 
de invoering is dit aantal sterk gedaald en neemt dit geleidelijk aan verder af. Niet-ingezetenen 
worden niet toegelaten tot de coffeeshops. Van coffeeshoptoerisme is in feite geen sprake meer.  
 



II INTRAVAL – Lokaal gezien 

Illegale verkoop en (soft)drugstoerisme 
In alle vijf verdiepingsgemeenten is sprake van illegale handel in soft- en/of harddrugs, waar in 
drie daarvan de illegale markt op de hotspots klein en nauwelijks zichtbaar is. In de overige twee 
gemeenten - één in het zuiden en één in het oosten van het land - is dit wel het geval: de illegale 
verkoop van in ieder geval softdrugs is daar duidelijk zichtbaar en bepalend voor het straatbeeld. 
In deze twee grensgemeenten is de illegale verkoop afgenomen, maar nog wel prominent 
zichtbaar. De illegale straathandel in softdrugs wordt in beide grensgemeenten door de politie 
actief bestreden. In de zuidelijke grensgemeente is mede door deze inzet, maar ook door de sterke 
afname van coffeeshoptoeristen, de overlast op de hotspots in belangrijke mate verminderd. Er is 
op de hotspots overigens nog wel sprake van een illegaal aanbod. In de grote oostelijke 
grensgemeente blijkt de problematiek op de hotspots niet gerelateerd aan de coffeeshops, maar 
aan de illegale handel in drugs op straat en vanuit dealpanden. Er wordt op de eerste hotspot 
vooral gehandeld in harddrugs, en er zijn bij dealers ook softdrugs verkrijgbaar. Op de andere 
hotspot gaat het vrijwel uitsluitend om harddrugshandel vanuit dealpanden. Deze panden worden 
vooral bezocht door Duitse drugstoeristen. 
 
Softdrugsgerelateerde overlast en straatdealers en drugsrunners 
In de vijf verdiepingsgemeenten komen we twee vormen van softdrugsgerelateerde overlast 
tegen: overlast door straatdealers en drugsrunners en hangjongeren. De overlast heeft niet alleen 
te maken met de aanwezigheid van sofdrugstoeristen, maar ook met de handel in harddrugs. In 
twee van de vijf gemeenten - de grote grensgemeente in Zuid- Nederland en de grote 
grensgemeente in Oost-Nederland - is de overlast door drugsrunners en straatdealers de meeste 
prominente vorm. In de grote zuidelijke grensgemeente is door de afname van het 
coffeeshoptoerisme de straathandel op de hotspots duidelijker zichtbaar geworden. In de overige 
drie gemeenten lijkt primair sprake te zijn van overlast door hangjongeren.  
 
I-criterium, verplaatsing en scheiding der markten 
In de ene zuidelijke grensgemeente is sinds de invoering van het I-criterium het 
coffeeshoptoerisme afgenomen, terwijl in de andere zuidelijke gemeente na de opschorting van 
het I-criterium het coffeeshoptoerisme weer is toegenomen. Ondanks de tegenoverstelde 
beweging in het coffeeshoptoerisme is in beide gemeenten sprake van een afname in de overlast 
die omwonenden ervaren van de illegale straatverkoop van softdrugs. De ontwikkelingen hebben 
onder andere te maken met de lokale handhavingsinzet. 
 
Voor verplaatsing geldt dat straatdealers en drugsrunners die we in de grote grensgemeente in 
Oost-Nederland hebben gesproken deels afkomstig blijken te zijn uit de Randstad. Ook zijn zij 
bekend met plaatsen en coffeeshops in zuidelijke gemeenten. De lokale experts in de zuidelijke 
gemeenten zeggen dat de daar actieve dealers ook voor een deel uit de Randstad afkomstig zijn 
of waren. 
 
Bij de scheiding van de markten moet onderscheid worden gemaakt in de vraagkant en de 
aanbodkant. In de vijf gemeenten zien we dat bij de vraagkant consumenten van cannabis primair 
bij coffeeshops kopen. Eventueel kopen ze bij straatdealers die primair cannabis verkopen, maar 
ook harddrugs kunnen leveren. Bij de aanbodkant is er bij softdrugs primair sprake van verkoop 
door coffeeshops en dealers. De straatdealers verkopen primair softdrugs, maar kunnen ook 
harddrugs leveren. Harddrugsgebruikers kopen hun harddrugs bij dealers die vooral harddrugs 
aanbieden. 


