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Onderwerp Amsterdamse reactie op de in het regeer- en gedoogakkoord aangekondigde maatregelen
voor de coffeeshop

Geachte heer Opstelten,

In het regeer- en gedoogakkoord heeft het kabinet aangekondigd een aantal
maatregelen uit te werken met betrekking tot de coffeeshop. Het kabinet wil een
afstandscriterium invoeren en via een pasjessysteem de coffeeshop tot een besloten
club maken.
Graag licht ik u toe waarom Amsterdam ernstige twijfel heeft over de effectiviteit en
gevolgen van de aangekondigde maatregelen. Ik pleit voor het behoud van lokale
beleidsvrijheid die zich, in lijn met uw voomemens, richt op het tegengaan van
softdrugsgebruik door jongeren en het bestrijden van overlast en criminaliteit.

Gedeelde uitgangspunten
De coffeeshops zijn een essentieel onderdeel van ons drugsbeleid. Beperking van de
gezondheidsrisico's, het tegengaan van gebruik door jongeren en het bestrijden van
overlast staan daarbij voorop.
Bij de uitvoering van het Amsterdamse softdrugsbeleid onderhoudt de gemeente
geregeld overleg met de coffeeshopbranche, het onderwijs en zorginstellingen. In de
preventieprogramma's en voorlichtingscampagnes voor jongeren wordt drugs- en
alcoholgebruik ontmoedigd. Deze aanpak is succesvol en willen wij verder uitbreiden.
Amsterdam spreekt de coffeeshophouders uitdrukkelijk aan op hun sociaal-
maatschappelijke functie en stelt eisen aan opleiding en voorlichtingsactiviteiten van
exploitanten en hun personeel. Ook hebben coffeeshops een verantwoordelijkheid in
het voorkomen van overlast in de buurt. Alle eigenaren van coffeeshops worden
gescreend, onder meer op criminele antecedenten en met behulp van de wet Bibob.
De strenge controles door politie en Belastingdienst zorgen er daamaast voor, dat er
zicht is op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
De risico's die gepaard gaan met de niet-gedoogde aanvoer naar de coffeeshops
gaat de Amsterdamse driehoek zo veel mogelijk tegen, voor zover dit op lokaal
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niveau mogelijk is. Het bewerkstelligen van een goede balans tussen vraag en
aanbod in de stad acht Amsterdam van groot belang. De mogelijkheden voor een
evenwichtiger spreiding van coffeeshops over de stad worden grondig onderzocht.

Pasjessysteem
De voorgestelde invoering van een pasjessysteem om toeristen te weren uit de
coffeeshop zal in Amsterdam gevolgen hebben die niet in lijn zijn met de
bovenomschreven verworvenheden van het coffeeshopstelsel in de stad. Sterker, het
verwachte gevolg is dat de overlast in de buurt van de overgebleven coffeeshops
toeneemt. De Amsterdamse coffeeshops in het centrum bedienen voor een groot
deel toeristen, maar leveren niet de overlast op die in de grensstreek wordt ervaren.
Toeristen in Amsterdam komen niet alleen naar de stad om bij de coffeeshop af te
halen en daarna direct te vertrekken, maar bezoeken deze veelal te voet als
onderdeel van hun meerdaagse verblijf. Het rapport 'Geen deuren maar daden' van
de commissie Drugsbeleid Van der Donk die het vorige kabinet adviseerde, bevestigt
dit. Als toeristen de toegang tot de coffeeshop ontzegd wordt, leidt dit in Amsterdam
tot illegale (door)verkoop van softdrugs en straathandel en de daarmee gepaard
gaande overlast, criminaliteit en gezondheidsrisico's.

Afstandscriterium
Amsterdam heeft de gevolgen van de invoering van een afstandscriterium in kaart
gebracht. In het regeerakkoord wordt voorgesteld om een afstandscriterium van
tenminste 350 meter in te voeren tussen scholen en coffeeshops. Een berekening
laat zien dat bij een afstandscriterium van 350 meter tot voortgezet onderwijs, meer
dan de helft (116) van de 223 coffeeshops zou moeten sluiten. Als het
basisonderwijs wordt betrokken bij het afstandscriterium blijven in Amsterdam 36
coffeeshops over. De zorg is dat dit leidt tot een toename van de straathandel, die
gepaard gaat met gezondheidsrisico's en overlast. Amsterdam is van mening dat er
effectievere maatregelen zijn om softdrugsgebruik onder jongeren tegen te gaan.
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er nauwelijks minderjarigen in de
Amsterdamse coffeeshops komen. Hier wordt namelijk streng op gecontroleerd.
Preventieve maatregelen, zoals voorlichting over de gezondheidsrisico's en het
betrekken van ouders en scholen, zijn betere maatregelen om te voorkomen dat
jongeren softdrugs gebruiken.

Lokale beleidsvrijheid nodig
Amsterdam plaatst vraagtekens bij de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen
en vreest dat deze maatregelen bovendien indruisen tegen de doelstelling om
kleinschalige coffeeshops te bevorderen. Vanzelfsprekend vindt u ons aan uw kant
als het gaat om het bestrijden van de georganiseerde misdaad die verbonden is aan
de hennepteelt.
Gelet op de doelen die Amsterdam zich stelt voor de coffeeshops en de verdere
besluitvorming pleit Amsterdam er voor, dat er in de aanpak van het drugsbeleid
ruimte blijft voor lokale differentiatie. Amsterdam weet zich hierin gesteund door de
VNG, die in reactie op het regeer- en gedoogakkoord zowel in algemene zin als ook
specifiek inhoudelijk ten aanzien van de drugsparagraaf, het belang van lokale
beleidsvrijheid heeft benadrukt.
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Graag zou ik daarom op korte termijn met u in gesprek willen treden over de in het
regeer- en gedoogakkoord voorgestelde maatregelen voor de coffeeshops.

Met vriendelijke groet,

Namens het Amsterdams college van burgemeester en wethouders,

Mr. E.E. van der Laan

Burgemeester van Amsterdam


