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Geachte burgemeester,
Op 20 november 2012 bent u geïnformeerd over het gewijzigde coffeeshopbeleid
en bent u uitgenodigd om, indien u daar behoefte aan heeft, in overleg te treden
over uitvoeringsaspecten van het beleid (brief met kenmerk 324867).

Kader coffeeshopbeleid
Ik hecht er aan het landelijke kader van het coffeeshopbeleid toe te lichten.
Doelstellingen
Doelstelling van het landelijke coffeeshopbeleid is om een einde te maken aan het
«open-deur-beleid» van de coffeeshops. Dit om overlast en criminaliteit die
verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen tegen te
gaan. Coffeeshops moeten kleiner en meer beheersbaar worden gemaakt. De
aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit
het buitenland moet worden teruggedrongen.
In het kader van het coffeeshopbeleid is daarnaast het doel om de zichtbaarheid
van coffeeshops voor scholieren te verkleinen.
Landelijk kader
Het landelijk kader voor het Nederlandse gedoogbeleid wordt gevormd door de
Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie. Op grond van
de Opiumwet zijn zowel softdrugs als harddrugs verboden. Het gedoogbeleid voor
coffeeshops houdt in dat er onder strikte voorwaarden - de AHOJGI-criteria 1
opgenomen in de Aanwijzing Opiumwet - niet strafrechtelijk zal worden
opgetreden wegens de verkoop van op lijst 11 van bij de Opiumwet vermelde
hennepproducten.

1 De gedoogcriteria (AHOJGI-criteria) zijn: A: Geen affichering; H: geen harddrugs;
0: geen overlast; J: geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang voor jeugdigen tot een
coffeeshop; G: geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie; I: geen toegang voor
en verkoop aan anderen dan ingezetenen van Nederland
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Aanvulling gedoogcriteria met het ingezetenencriterium
Het ingezetenencriterium maakt per 1 januari 2013 onderdeel uit van de
Aanwijzing Opiumwet. Hiermee is het ingezetenencriterium onderdeel geworden
van het landelijke gedoogbeleid coffeeshops. Uitgangspunt is dat de handhaving
van het ingezetenencriterium op 1 januari 2013 start.
Lokaal beleid
Gemeenten maken zelf de keuze om coffeeshop(s) toe te laten of om een
nulbeleid te voeren. Van gemeenten met één of meer coffeeshops wordt verwacht
dat zij een lokaal coffeeshopbeleid en een bijbehorend handhavingplan opstellen.
Het lokaal bestuur stelt het lokale coffeeshopbeleid - binnen het landelijke kadervast en voert de regie. De lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt
prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. Een handhavingsplan - waarbinnen het
optreden van bestuur, politie en OM op elkaar aansluit en elkaar aanvult - is
daarbij onontbeerlijk.
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De handhaving van het ingezetenencriterium geschiedt in overleg met betrokken
gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale
coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.
Afstemming over lokaal maatwerk vindt plaats in de lokale driehoek. In elk geval
zal er in dit verband afstemming plaatsvinden over het handhavingsplan, waarvan
de handhaving van het ingezetenencriterium en de eventuele fasering daarvan
een onderdeel moet zijn, evenals de maatregelen die verder worden getroffen in
het kader van het coffeeshopbeleid.
Uit het hierboven geschetste kader volgt dat van coffeeshopgemeenten wordt
verwacht dat hun handhavingsplan ten minste aan de volgende voorwaarden
voldoet:
•
het handhavingsplan is afgestemd in de driehoek;
het handhavingsplan past binnen het landelijk kader;
•
•
het handhavingsplan is in lijn met de doelstellingen van het landelijke
coffeeshopbeleid .

Overleg met de Tweede Kamer over lokaal maatwerk
De afgelopen maanden heb ik een aantal keer gesproken met de Tweede Kamer
over het nieuwe coffeeshopbeleid. Ik heb tijdens het Algemeen Overleg met de
Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie d.d. 13 december 2012 toegezegd
vóór januari 2014 de Tweede Kamer een overzicht te geven van het lokale
maatwerk per gemeente. Daarnaast heb ik op 17 januari 2013 toegezegd de
Tweede Kamer voor de zomer te berichten over de tussenstand hiervan.
In het kader van deze toezeggingen nodig ik u uit om uw afgestemde
handhavingsplan (inclusief handhavingsarrangement) in te sturen en/of hierover
in overleg te treden met het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik verzoek u om
mij uw handhavingsplan zo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 1 mei 2013 toe te
sturen. Mocht u voor 1 mei 2013 nog geen geactualiseerd handhavingsplan voor
handen hebben, dan verzoek ik u om een stand van zaken.
Elk handhavingsplan zal afzonderlijk worden bekeken. Zoals hierboven is
toegelicht, is het nieuwe coffeeshopbeleid immers niet vrijblijvend. Indien nodig
treed ik met u in overleg. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen als u bij
de opstelling van het handhavingsplan vragen heeft, zie hiervoor de
contactgegevens bovenaan deze brief.
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Tot slot: cannabfsteelt
Regulering of legalisering van cannabisteelt is in strijd met internationale
verdragen (VN-verdragen en EU-recht) en de Opiumwet. Er is geen ruimte voor
gemeentelijke initiatieven die daarvan afwijken.
Ik heb bij het Algemeen Overleg op 13 december 2012 aangegeven plannen van
gemeenten op het gebied van wietteelt op een rij te zullen zetten en van een
juridisch kader te voorzien. Recente plannen van gemeenten die vóór 1 april
2013 bij ons bekend zijn zullen hierbij worden betrokken.
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Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u
naar aanleiding van deze brief vragen heeft of voorafgaand aan de vaststelling
van het handhavingarrangement behoefte heeft aan overleg over de
uitvoeringsaspecten van het beleid kunt u uiteraard contact opnemen.

Veiligheid en Bestuur
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