
Gespreksnotitie drugsbeleid – visie dhr. K. Aktekin en  dhr. R. Janssen – Coffeeshop 
Roots Oase Venlo

Ten behoeve van het rondetafelgesprek over drugsbeleid (thema: ondernemers), georganiseerd 
door de vaste commissies voor Veiligheid en Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, d.d. 3 oktober 2011.

1. Geschiedenis en huidige situatie Coffeeshop Roots Oase
Coffeeshop Roots Oase bestaat dit jaar 25 jaar. Begonnen in de binnenstad van Venlo, en in 
september  2001  op  eigen  initiatief  verhuisd  naar  een  locatie  aan  de  rand  van  de  stad. 
Momenteel is er sprake van een goede verstandhouding met zowel de gemeente en politie als 
buurtbewoners.  Om  controle  te  houden  op  de  verkoop,  werken  we  met  een  eigen 
pasjessysteem, wat zeer effectief is gebleken bij het uitsluiten van minderjarigen, en bij de 
controle op de maximale aankopen per persoon per dag.  

De bezoekers van de coffeeshop komen voor 80% uit Duitsland. Om alles in goede banen te 
leiden hebben we een team van 23 medewerkers.

2. Bezwaren tegen coffeeshops als besloten clubs
Het kabinet wenst kleinschaligheid te bereiken door de coffeeshops om te vormen tot besloten 
clubs voor meerderjarige ingezetenen van Nederland. Concreet betekent dit voor Roots Oase 
dat hiermee 80% van de huidige klanten niet langer welkom is in de coffeeshop.  

Naast het feit dat dit een zeer ingrijpende maatregel is voor Roots Oase, zien wij ook nog 
grote  maatschappelijke  bezwaren.  Hoewel  er  in  de  kabinetsbrief  van  27 mei  2011 wordt 
ontkent dat het invoeren van de zogenaamde wietpas zal leiden tot een grote toename van 
illegale verkoop. Ons inziens zal het doorvoeren van deze maatregel echter leiden tot een 
toename van verkoop vanuit privéadressen en straathandel, met name in de binnenstad van 
Venlo. 
De kwaliteit die in de coffeeshops verkocht wordt is niet vergelijkbaar met de softdrugs die in 
Duitsland verkocht worden. Bovendien zijn ze duurder en de wiet is vaak bewerkt.
Verder zullen er veel Belastinggelden verloren gaan en de kosten voor handhaving zullen 
stijgen. 

3. Persoonlijke bezwaren
Voor Roots Oase is de invoering van de maatregel zoals gezegd zeer ingrijpend. Het zal leiden 
tot een afname van de omzet van 80%. Concreet betekent dit, dat Roots Oase na 25 jaar haar 
deuren zal moeten sluiten, en 23 werknemers op straat zullen komen te staan. Ook zal er bij 
veel – legale – toeleveranciers sprake zijn van een stuk omzetderving, bijvoorbeeld bij de 
lokale drankhandel en bij lokale onderhoudsbedrijven. 
 
Dhr. K. Aktekin (Eigenaar)
Dhr. R. Janssen (bedrijfsleider Roots Oase)
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