
X Gemeente 
Amsterdam 

Bezoekadres 

Amstel 1 

lon PN Amsterdam 

Postbus 202  

woo AE  Amsterdam 

Telefoon 14020 

amsterdam.n1 

Retouradres: Postbus  202, woo AE Amsterdam  

Aan de gemeenteraad 
Annstel 
iou PN Amsterdam 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Behandeld door 

Kopie aan 

Bijlage 

25 september 2015 

00V 

Onderwerp 	Evaluatie afstandscriterium coffeeshops 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Inleiding 

Op n. december 2012 ontving u mijn beleidsbrief coffeeshops. Deze beleidsbrief was het sluitstuk 
van de onderhandelingen die ik sinds eind 2010 met de Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) 
heb gevoerd over het behoud van het lokale maatwerk in het coffeeshopbeleid. De resultaten van 
de onderhandelingen waren het behoud van het lokale maatwerk en gefaseerde handhaving ten 
aanzien van de destijds aangekondigde landelijke beleidsmaatregel betreffende het verbod voor 
niet ingezetenen van Nederland een coffeeshop te bezoeken. Dit moet als een grote winst voor 
Amsterdam worden beschouwd. Ruim g miljoen buitenlandse toeristen bezoeken jaarlijks onze 
stad en een groot deel van deze groep bezoekt een coffeeshop. De negatieve gevolgen van het 
niet toelaten van de buitenlandse toeristen in de coffeeshop zouden aanzienlijk zijn. 

Om met de Minister van V&J tot een afspraak te komen heeft Amsterdam vanzelfsprekend ook 
een tegenprestatie moeten leveren. Deze tegenprestatie bestaat uit het uitvoeren van een pakket 
met aanvullende lokale beleidsmaatregelen om criminele inmenging in de coffeeshopbranche te 
voorkomen en softdruggebruik door jongeren te ontmoedigen. 
Dit laatste beleidsdoel wordt ingevuld door het opwerpen van allerlei drempels voor jongeren 
waar het gaat om softdruggebruik en de zichtbaarheid van coffeeshops. Heel concreet heeft 
Amsterdam blowverboden op schoolpleinen voor VO en MBO en speelplaatsen ingesteld, zijn er 
preventieprogramma's op scholen en is een afstandscriterium tussen coffeeshops en scholen voor 
VO en MBO ingevoerd (zoals in 84,5% van alle coffeeshopgemeenten al het geval is') 

1  Intraval, Coffeeshops in Nederland 2014 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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Sinds de aankondiging van de plannen voor invoeren van een afstandscriterium is daar veel over 
gesproken, door zowel uw raad als door de coffeeshopexploitanten die het betreft. 

Hoewel ik het - zoals ik in de raadscommissie op 5 december 2013 en in de gemeenteraads-
vergadering van 18 december 2013 heb gezegd - met (de meerderheid van) u eens ben dat de 
maatregel op zichzelf zeker niet dé oplossing is voor het problematisch softdruggebruik onder 
jongeren, een onverstandige maatregel is het ook niet. Als middel om de zichtbaarheid van 
softdruggebruik te verminderen voor jongeren is de maatregel doelmatig en, zoals genoemd, 
daarmee één van de opgeworpen drempels voor (problematisch) softdruggebruik door jongeren. 
Bovendien is de maatregel, zoals hierboven al aangestipt, ingevoerd om te voorkomen dat 
Amsterdam met een openbare orde-, overlast- en gezondheidsprobleem kwam te zitten. 
Toeristen kunnen dankzij de lokale invulling van het coffeeshopbeleid, als onderdeel van het 
akkoord met de Minister van V&J, in Amsterdam nog steeds op een veilige en gecontroleerde 
wijze softdrugs in een coffeeshop kopen in plaats van op straathandel te zijn aangewezen. 
Gelet op dit akkoord met de Minister van V&J heeft uw raad zich op 18 december 2013 unaniem 
geschaard achter het pakket van beleidsmaatregelen en in het bijzonder achter de invoering van 
het afstandscriterium, ook omdat en zodat ik mij nadrukkelijker zou kunnen inzetten voor een 
lobby op het gebied van de achterdeur. Mijn voorstellen voor een lobby heb ik u in mijn brief van 
27 mei 2015 uiteengezet. 

Invoering afstandscriterium 
Per a januari 2014 is in Amsterdam het afstandscriterium ingevoerd. Met de invoering van de 
maatregel voor de exploitanten van coffeeshops die reeds in 2008 zijn aangeschreven, is het niet 
meer toegestaan binnen een (loop)afstand van 250 meter van een school voor voortgezet- of 
middelbaar beroepsonderwijs softdrugs te verkopen. 
Het afstandscriterium beperkt de zichtbaarheid van coffeeshops voor jongeren, als onderdeel van 
een pakket aan drempelverhogende maatregelen ten behoeve van het terugdringen van 
(problematisch) softdruggebruik door jongeren. 

Fasering 
Het afstandscriterium is gefaseerd ingevoerd vanwege het relatief grote aantal coffeeshops dat 
het betreft. Na nametingen en actualisering van scholenlijsten zijn uiteindelijk 27 van de 44 in 2008 
aangewezen coffeeshops die binnen de 250-meter-grens vallen, overgebleven. 
De uitvoering van de maatregel is voor de betreffende coffeeshops verdeeld in de volgende fases: 

1. openingstijdenbeperking op schooldagen (alle 27 coffeeshops in januari 2014); 
2. vervallen gedoogverklaring vanwege direct zicht op coffeeshop vanaf een schoolterrein (8 
coffeeshops op a juli 2014); 
3. vervallen gedoogverklaring vanwege afstand 5150 meter (3 coffeeshops op a januari 
2015); en 
4. vervallen gedoogverklaring vanwege afstand 150-250 meter (15 coffeeshops op a januari 
2016). 
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Monitor overlast 
Vanaf januari 2014 tot en met de zomer van 2015 heeft Bureau Intraval gemonitord of door 
invoering van het afstandscriterium ongewenste neveneffecten als overlast of meer dan geringe 
druk op het woon- en leefklimaat van de buurt ontstaan. Het gaat om overlast als direct gevolg 
van de invoering van het afstandscriterium. 
De hoofdvraag die bureau Intraval moest beantwoorden was: Wat zijn de gevolgen van de 
sluitingen en beperkte openingstijden van coffeeshops voor de omliggende coffeeshops en de 
betrokken scholen? 
Door middel van observaties, tellingen en onderzoek naar politiecijfers is gemonitord welke 
consequenties de uitvoering van elke opeenvolgende fase voor de druk op de omliggende  
coffeeshops en de overlast rondom coffeeshops en scholen heeft gehad. 
Voorts is door middel van interviews met vertegenwoordigers van scholen en wijkagenten 
onderzocht wat hun indruk van de invloed van het sluiten van rond scholen liggende coffeeshops 
op het softdruggebruik door scholieren is. 

De evaluatie is - zoals ik in uw raadscommissie Algemene Zaken heb toegelicht - bedoeld om 
halverwege het aantal geplande sluitingen de balans op te maken. Eventuele overige sluitingen, 
als gevolg van de Bibob-toets - die alle coffeeshops als onderdeel van het maatwerk in Amsterdam 
moeten doorstaan - of vanwege (achterdeur)criminaliteit, werden daarbij meegenomen. Indien er 
op bovengenoemde gronden te veel coffeeshops zouden verdwijnen, dan zou met een beroep op 
het belang van handhaven van openbare orde en veiligheid het afstandscriterium mogelijk milder 
kunnen worden toegepast, zonder dat daarmee de afspraak met de Minister van V&J zou worden 
geschonden. 

Sinds de invoering van het afstandscriterium zijn echter niet bovenmatig veel coffeeshops 
gesloten na Bibob-onderzoek of overtreding AHOJG-criteria (verbod op affichering, harddrugs, 
overlast, jeugdigen, verkoop> 5 gram en aanwezigheid > soo gram handelsvoorraad) en/of APV-
overtredingen. Sterker nog, in de afgelopen twee jaar zijn in het kader van de pilot verplaatsingen 
coffeeshops, de 1o12-voorrangsregeling en het staand beleid inzake verplaatsingen zelfs enkele 
oude maar ook nieuwe locaties aan de gedooglijst toegevoegd. Zonder deze verplaatsingen op 
basis van huidig en nieuw beleid, telde Amsterdam zes coffeeshops minder. Als bij de huidige 
stand van zaken alle afstandscriteriumcoffeeshops zouden verdwijnen, houdt Amsterdam nog 
rond de 160 coffeeshops over. Dat is nog steeds aanzienlijk meer dan Utrecht, Den Haag en 
Rotterdam samen (86 in 20142). Met 160 coffeeshops houdt Amsterdam nog steeds een fijnmazig 
coffeeshopsysteem. De voordelen van ons huidige coffeeshopstelsel, zoals het tegengaan van 
straathandel, strikte scheiding tussen soft- en harddrugs en voorlichting over het gebruik van 
softdrugs, blijven in stand. Indien in de toekomst zou blijken dat delen van Amsterdam overlast en 
openbare ordeverstoringen ervaren vanwege een tekort aan coffeeshops, dan kunnen op die 
locaties op basis van huidig beleid (nieuwe) coffeeshops gevestigd worden. 

Evaluatie 
Openingstijdenbeperking 
lk heb uw Raad toegezegd de resultaten van de monitor in de zomer van 2015 te evalueren. 

2  Intraval, Coffeeshops in Nederland 2014 
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Daarbij heb ik aangegeven dat ontwikkelingen ten aanzien van overlast, de fijnmazigheid van het 
stelsel en wat er gebeurt met sluitingen op grond van de Bibob, een rol zullen spelen bij de 
evaluatie. Omdat de Bond van Cannabisdetaillisten  (BCD)  mij in het voorjaar van 2014 meldde dat 
exploitanten van omliggende coffeeshops een significante toename van klanten constateerden en 
zij vreesden dat daardoor overlast zou ontstaan die de coffeeshopexploitanten zou worden 
aangerekend, heb ik de openingstijdenbeperking al in de zomer van 2014 geëvalueerd. De 
resultaten daarvan heb ik u op 7 oktober 2014 toegezonden. Samengevat bleek dat voor de 
meeste vormen van overlast geen sprake was van een significante toe- of afname tussen metingen 
voor en na invoering van de openingstijdenbeperking.  Aileen  voor schreeuwen op straat en voor 
alcohol drinken op straat was er sprake van een toename. ik heb de stadsdelen gevraagd hier 
strikter op te handhaven. 

Openingstijdenbeperking en sluitingen coffeeshops in het zicht en o-15o meter 
De resultaten van de monitor van de fases die tot nu toe zijn uitgevoerd zijn eind augustus aan mij 
gepresenteerd. U treft als bijlage het rapport van deze monitor aan. 

De belangrijkste resultaten zijn  
1. De druk op omliggende coffeeshops is toegenomen, zonder dat daarmee extra 

overlast op straat is ontstaan. 
2. Overlast rondom coffeeshops en scholen is gelijk gebleven (vergelijkbaar met cijfers 

uit de Veiligheidsmonitor 2014 voor heel Amsterdam). 
3. Ondervraagde wijkagenten en vertegenwoordigers scholen hebben geen 

aanwijzingen dat de invoering van het afstandscriterium invloed heeft op het 
softdruggebruik door scholieren. 

ik heb de conclusies van de monitor onlangs besproken met het bestuur van de  BCD.  De  BCD  heeft 
mij bevestigd dat de druk op de overgebleven coffeeshops is toegenomen, waardoor het karakter 
van de coffeeshops in met name het Centrum - vooral later op de dag en in het weekend - 
verandert van horecagelegenheid naar afhaalcoffeeshop. Dit is ook door het Adviesburo Drugs 
onder mijn aandacht gebracht. 

Conclusie 
Alles in ogenschouw nemend vind ik dat er geen aanleiding is om mijn besluit ten aanzien van de 
overgebleven 15 coffeeshops die tussen 150-250 meter loopafstand van een school voor MBO of 
Voortgezet onderwijs liggen op wat voor manier dan ook te herzien. Er is geen extra overlast en er 
zijn evenmin openbare ordeverstoringen geconstateerd door het sluiten van de coffeeshops 
vanwege het afstandscriterium. 1k wil en kan dan ook niet anders dan mijn afspraak met de 
minister nakomen. Gelet op de resultaten die nu voor u liggen ga ik er vanuit dat u deze mening 
ook bent toegedaan. Dat in de media berichten verschijnen over andere gemeenten die op dit 
moment op de één of andere manier het Ingezetenencriterium niet handhaven, maakt dit niet 
anders. Deze gemeenten hebben geen aanvullend pakket met lokale maatregelen als voorwaarde 
voor uitstel van de handhaving van dat criterium met de Minister afgesproken. Dit betekent dat 
handhaving daar op elk moment vanuit het Ministerie kan worden opgedragen. 
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Daarnaast beschouw ik het afstandscriterium nog steeds als een middel om de zichtbaarheid van 
coffeeshops voor jongeren te verminderen en als één van de maatregelen die samen maken dat 

softdrugsgebruik onder jongeren wordt ontmoedigd. 
De kritiek van de  BCD  en Adviesburo Drugs neem ik evenwel serieus.  II<  vind het veranderende 

karakter van coffeeshops in de binnenstad iets om in de gaten te houden. Hoewel de afhaalcultuur 
steeds meer doordringt in allerlei ondernemingen, is de horeca-uitstraling juist in coffeeshops van 
toegevoegde waarde. Het binnen consumeren van de softdrugs komt controle en voorlichting ten 

goede. 
Maar het feit dat naast de sluiting van de coffeeshops in het Centrum ook sprake is van 
toegenomen drukte in de hele binnenstad en evenredig toegenomen klandizie voor andere 

ondernemingen maakt dat ik deze ontwikkeling op de langere termijn wil volgen en mede in dat 
verband zal beschouwen. Waar de drukte in de stad in zijn algemeenheid wordt aangepakt zal dit 
op de langere termijn ook zijn weerslag hebben op de coffeeshops. 

Transformatie 
Van de elf tot nu toe gesloten coffeeshops zijn er inmiddels vijf getransformeerd naar een andere 
horecafunctie (vier lunchrooms en één ijssalon). De andere zes zijn nog in de planfase (voor 

transformatie tot restaurant of Vlaams friethuis bijvoorbeeld) of hebben de exploitatie te koop 
staan. 

lk zal, net als bij de sluiting van de coffeeshops in het 1o12-postcodegebied, mij volledig inzetten 
om - samen met de coffeeshopexploitanten - tot een goede transformatie te komen van de 

coffeeshops. 

lk hoop met deze brief uw raad op dit moment naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

E.E. van der Laan 

Burgemeester van Amsterdam 
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