VERENIGING

OFFICIËLE

COFFEESHOPS

MAASTRICHT
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Geachte commissieleden,
De Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (de VOCM) heeft unaniem besloten per 1
oktober 2011 het buurlandcriterium te gaan toepassen. Dit betekent dat wij vanaf die datum
alleen nog aan Nederlandse, Duitse en Belgische ingezetenen de toegang tot onze
coffeeshops zullen verlenen. Aan alle andere bezoekers zal de toegang worden geweigerd.
Waarom hebben wij voor deze drastische maatregel gekozen?
De Maastrichtse gemeenteraad heeft in 2007 bij raadsbesluit vastgesteld dat er iets aan de
enorme verkeersdruk in het centrum, afkomstig van buitenlandse coffeeshopbezoekers,
moest worden gedaan. Daarvoor moest natuurlijk eerst wel worden gewacht op de uitkomst
van de uitspraak Raad van State, van 29 juni jl., betreffende het ingezetenen criterium.
Burgemeester Hoes stelde vervolgens half juni dat hij onmiddellijk zou handhaven (verplicht
alle buitenlanders weren uit coffeeshops) indien de gemeente deze zaak zou winnen. Maar
de VOCM heeft de raad toen ook beloofd dat, omdat als wij zouden winnen er op korte
termijn niks kon veranderen, wij vervolgens aan een stukje zelfregulering zouden voldoen.
Wij hebben gekozen voor het instellen van een criterium dat snel en zonder enorme
administratieve rompslomp kan worden ingevoerd. Op deze wijze kan ons 100%
identiteitscontrole systeem uitstekend dienst blijven doen. Een eerste stap dus om alsnog
snel tot afname van de bezoekers te komen. Een eerste stap omdat wij sinds 2006 nog
steeds hard werken aan het spreidingsplan waarbij 7 van de 14 Maastrichtse shops
(budgettair neutraal voor de gemeente) naar de randen van de stad verhuizen. Dat levert
natuurlijk pas een echte afname op van de verkeersdruk en neemt tevens de wind uit de
zeilen bij de drugsrunners omdat de parkeerplaats, net als in Venlo, meteen aan de
coffeeshop wordt gekoppeld. Hierdoor zijn hun potentiële klanten bijna niet meer te
benaderen. Maar door onze "meedenkende" buurgemeenten leverde dit enorme
vertragingen op door inspraak, bezwaren etc. De eerste verplaatsing kan dus pas in 2013
plaatsvinden, vanaf dat moment kunnen wij overwegen om deze zelfregulering weer op te
heffen.
Omdat ons signalen bereiken van het ministerie van Justitie, het OM, onze burgemeester en
de gemeenteraad dat men vind dat wij eerder iets aan zelfbeperking dienen te doen zijn wij
tot de volgende keuze gekomen: vanaf 1 oktober passen de VOCM leden (13 van de 14
Maastrichtse shops) het zgn. buurland criterium in.
Is dit juridisch houdbaar? Ofschoon discriminatie betreft het hier toegestane discriminatie. In
dec. 2010 oordeelde het Hof van Justitie EU reeds in de zaak Josemans (Easy Going) dat
discrimineren is toegestaan om drugs- (lees dus ook coffeeshop-) toerisme tegen te gaan.

Toen door de Raad van State op 29 juni jl. dit advies 1 op 1 werd overgenomen was de
verwarring compleet: blijkbaar mag je in dit land wel discrimineren maar alleen onder
strenge voorwaarden. De overlast moet aantoonbaar van buitenlandse coffeeshopbezoekers
komen en alle andere, minder zwaarwegende, oplossingen moeten al uitgeprobeerd zijn. Een
politieke uitspraak die een landelijke invoering van een club- of wietpas alleen voor
ingezetenen volgens ons dan ook onmogelijk maakt.
Maar ondertussen is er in werkelijkheid in Maastricht nog nooit een andere beperkende
maatregel uitgeprobeerd en men zou zich ook kunnen afvragen of dat een verstandige zet
zou zijn, het belangrijkste doel van ons gedoogbeleid (het volksgezondheidsbelang) geldt
immers voor iedereen. Het is dan ook niet met grote trots of blijdschap dat wij klanten die
ons al jaren trouw bezoeken, en daarbij nauwelijks overlast veroorzaken, de deur gaan
wijzen. Natuurlijk zal er nog een Fransman of Luxemburger naar de rechter stappen, dat valt
wel te verwachten. Maar het is moeilijk een recht in een ander land af te dwingen dat je niet
eens in eigen land gegeven is. Uiteraard heeft de VOCM deze plannen toegelicht aan het
stadsbestuur, de gemeenteraad, buurtplatforms en collega’s.
Middels een uitgebreide voorlichtingscampagne en veel media aandacht uit het buitenland
hebben we veel klanten die als gevolg van de toepassing van het buurlandcriterium niet
meer zullen worden toegelaten de afgelopen tijd weten te bereiken. Zij ontvangen sinds 2
maanden een flyer waarin duidelijk wordt uitgelegd waarom ze niet meer welkom zijn in
onze coffeeshops. Deze flyer en de poster zijn als bijlage toegevoegd. Ook worden zij
gewaarschuwd voor de gevolgen die de aankoop bij een illegaal verkooppunt met zich mee
zal brengen. De VOCM realiseert dat de geschetste gevolgen afhankelijk zijn van de inzet van
handhavers van overheidswege. We hebben altijd al gezegd dat drempelverhogende
maatregelen bij de voordeur onherroepelijk tot meer illegaliteit, dus meer overlast, leiden.
Ook buurtplatforms en de gemeenteraad spreken hun zorg uit over ongewenste
neveneffecten. De lokale driehoek echter verwacht geen extra illegaliteit en/of overlast. Wij
hebben in ieder geval aan de burgemeester, stadsbestuur, gemeenteraad en buurtplatforms
belooft dat we onmiddellijk de zaak terug draaien als het tot te veel andere problematiek zal
leiden. Het zal in ieder geval duidelijkheid brengen over de relatie tussen het weren van
groepen mensen en overlast die daardoor eventueel ontstaat, denk aan de voorgenomen
invoering van de clubpas.
Zijn er dan geen goede alternatieven voor het voorgenomen repressieve beleid? Die zijn er
zeker maar er is wel politieke moed voor nodig. Er is 1 oplossing is tot op heden nog nooit
geprobeerd: verdere regulering. Structurele oplossingen liggen dan ook besloten in het THC
reguleringsmodel dat inmiddels aan de politiek is aangeboden en te lezen via:
http://www.voc-nederland.org/2011/07/lees-hier-het-thc-model-van-gedogen-naarhandhaven/
Dit reguleringsmodel maakt duidelijk dat het cannabisbeleid ook op een transparante en
degelijke wijze voor alle betrokken partijen naar behoren geregeld kan worden.
Altijd gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie,
met vriendelijke groet,
Marc Josemans, voorzitter VOCM
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