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Raadsvergadering               : 19 maart 2013 

Agendapunt                         : Actuele motie 

Onderwerp                          : Coffeeshopspreiding, handhavingsstop i-criterium 

Besluit over deze motie    : 

Paraaf griffier                      : 

 

 

Door de komst van de wietpas, die het gedoogbeleid wijzigde en het toepassen van het 
ingezetenschap criterium (i-criterium) was er een merkbare stijging van de (drugs)overlast in de 
Maastrichtse binnenstad en (buiten)wijken. 
Het voorgenomen spreidingsplan coffeeshops kwam door een klantenafname geheel in een ander 
daglicht te staan. Had spreiding nog wel zin? 
 
Sinds kort heeft iedere gemeente de mogelijkheid, de keuzevrijheid, om het i-criterium al dan niet toe te 
passen. Er kan dus maatwerk worden geboden aan heersende plaatselijke omstandigheden. 
Door lokaal maatwerk te bieden kan men ook een impuls geven aan het toe te passen spreidingsplan. 
 
Door het voorgaande wil Partij Veilig Maastricht, PvdA, D66, GroenLinks, Stadsbelangen Maastricht en 
SP, de volgende motie in behandeling laten nemen: 

 

 

Motie: 

 
 
De Gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 maart 2013, 
 
Overwegende dat: 
 

1. Op last van het Rijk het gedoogbeleid werd  aangevuld met de wietpas criteria en zodoende 
het coffeeshop- en drugsbeleid ingrijpend wijzigde; 

2. Het criterium ingezetenschap (“I-criterium”) sindsdien een voorwaarde werd  voor toegang tot 
Nederlandse coffeeshops; 

3. Dat er na invoering van de wietpas een merkbare toename van (drugs)overlast in de 
Maastrichtse  binnenstad en woonwijken heeft plaatsgevonden; 

4. In Maastricht de coffeeshops volgens het spreidingsplan gedeeltelijk verplaatst zullen worden 
naar de buitenranden om te grote druk van coffeeshoptoeristen en overlast van drugsrunners 
in de stad te beperken; 

5. Sinds kort de mogelijkheid bestaat om als gemeente te kiezen voor het niet handhaven van 
het i-criterium indien er een alternatief plan aan de minister kan worden voorgelegd. In 
Maastricht is dit het spreidingsplan.  
 

 
 
Draagt het College van Burgemeester en Wethouders op om: 
 

1. Handhaving van het i-criterium te stoppen zodra de coffeeshops daadwerkelijk zijn verplaatst. 
2. Dit zo snel mogelijk duidelijk te maken met de beschikbare en adequate 

communicatiemiddelen, zodat het nieuwe beleid voor burgers en bezoekers  volkomen 
duidelijk is; 
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3. Om in overleg  met alle betrokkenen het spreidingsplan zo snel als mogelijk uit te voeren; 
4. De Raad zes maanden na start te informeren over de gemeten en ervaren effecten van deze 

handhavingsstop. 
 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Maastricht 19 maart 2013. 

 
 
 
 

                    
Esmiralda Thieme    Frans Bastiaens  Bert Jongen 
Partij Veilig Maastricht     PvdA    D66 
 
 
 
 
 
 

       
Roos-Marie Bal   John Steijns   Leny Eijssen 
GroenLinks   Stadsbelangen Maastricht SP 
 
 

  


