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Intro

Essays in opdracht van de gemeente 
Rotterdam:

-Invoering 350- afstandscriterium

-8 (?) coffeeshops sluiten

-Wat zijn de effecten hiervan op de 
leefbaarheid/overlast?

-Kan de stad dat wel aan?

Intro

•

• verzoekt het college: een verkenning uit
te voeren naar wenselijkheid en 
mogelijkheid van relocatie van 
coffeeshops als aanvulling op het staande
coffeeshopbeleid



Intro

•

Rotterdam niet geholpen noch gediend is van deze nieuwe
maatregel; 

Huidige coffeeshops zich houden en verbinden aan de al 
opgelegde strikte regels en alle medewerking hebben getoond om
jongeren onder de 18 jaar de verkoop te ontzeggen

Intro

Effecten verplaatsing op:

-de bescherming van kwetsbare jongeren,

-beperking van het aanbod van softdrugs

-de bestrijding van overlast, verloedering en 
normvervaging. 

-de scheiding van de markten tussen soft-
en harddrugs een belangrijk uitgangspunt. 



Wat zijn de effecten/resultaten van 
Beleidsverandering in 2007 geweest?

Documenten: coffeeshopbeleid-monitor, 
beleidsdocumenten, scripties, etc.

Interviews: sleutelinformanten

Onderzoek

Sleutelinormanten Beleidsmaker/zes 
toezichthouders/coffeeshopeigenaar

Verkennende interviews:
• Algemene beschrijving van werk
• Wat zijn de resultaten van de controles
• Hoe is de samenwerking met coffeeshopexploitanten?
• Algemeen beeld sinds de sluiting van coffeeshops in 

2009?
• Uit Intraval rapport blijkt dat er sprake is van een afname 

van overlast, zij stellen dat dat door het strengere politie 
optreden komt. 

• Wat denkt de respondent van de mogelijkheid van 
relocatie? 

Onderzoek



Essay naar de Burgermeester: 
afgelopen maandag, reactie: positief

Maar totdat de raad is geïnformeerd, is 
er sprake van een embargo (april)

Onderzoek

-Jaarverslagen bestuurlijke 
handhaving (2007-2011)

- Coffeeshopmonitor (Intraval)

- Twee scripties

- Eigen observaties en contacten in 
het veld

Onderzoek



Het Rotterdamse Model?

Eerste nota 1997

-kleinschalige cannabisverkoop voor 
alleen de (alcoholvrije) horeca-
inrichting  en geen terrasvergunning, 
speelautomantenvergunning of 
nachtontheffing

-150/200    >      65 coffeeshops

Het Rotterdamse model



2003
Inventarisatie (deelgemeenten en 

politiedistricten)
Over het algemeen functioneren coffeeshops 

naar behoren
Alleen bij de concentratiegebieden enige mate 

van overlast
Aanscherping van Jeugd- en Overlast criterium
2004
Beperking opening- en sluitingstijden

Het Rotterdamse model

2007

Twee aandachtspunten

- 1.)Kwetsbare jongeren: toename van 
gebruik/normalisering

Het Rotterdamse model



2007

-2: Overlast; Op verschillende plekken 
– zeker in hotspotgebieden - blijken 
coffeeshops bij te dragen aan de 
overlast en het verloederde 
straatbeeld.

Het Rotterdamse model

2007: ‘nieuw’
-Afstandscriterium 200/250 meter
-Het open karakter van coffeeshops
-Afschrift van goede betalingsgedrag 

Belastingdienst
-Verplichte voorlichting
-Preventie-certificering

Het Rotterdamse model



-10 controles per jaar
-Registratie volgsysteem (centraal bij 

horecacoördinator)

-strengere straffen/maatregelen (2004)
-verplaatsingsverbod (2004)

\

Het Rotterdamse model

Cursus van GGD en VCOR

Tweedaagse cursus
Kennis over cannabis
Wetgeving en lokaal beleid
Beroepsethiek en verkoopvaardigheden (exploitant) 
Gebruik: maat en overmaat
Eerste hulp bij Cannabisincidenten

Cursus tot nu: circa 500 deelnemers

\
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Resultaten en effecten

transparantie



transparantie

Transparantie



regels

regels



Regels

Resultaten en effecten

• 2008-2010: 12 dossiers geweest: 9 acties 
en 3 afzien van maatregel

• 5 bestuurlijke waarschuwingen, drie 
sluitingen en één last onder dwangsom 
(een soort voorwaardelijk boete van 2500 
€). 



Resultaten en effecten

• Bestuurlijke maatregelen:
– vier keer betrekking op een te grote handelsvoorraad en een 

keer op een te grote verkooptransactie. 

• De sluitingen:
– twee keer te maken met de aanwezigheid van een minderjarige 

in de coffeeshop
– een keer met een ruime overschrijving van de maximale 

handelsvoorraad en een ruime overschrijding van de maximale 
verkoopstransactie in dezelfde coffeeshop. 

• De last onder dwangsom: 
– niet aanwezig zijn van de exploitant en/of beheerder in de zaak.

Overlast

Coffeeshopbeleidmonitor (0,1,2-meting)

1. Voorkomen Soft/hard-drugsproblemen
Afgenomen
Opengebleven coffeeshops is daling significant
Gesloten Coffeeshops is de daling niet 

significant  !

Resultaten en effecten



Ervaren overlast/buurtproblemen:

Verkeer- en parkeeroverlast, 
jongerenoverlast, geluidsoverlast en 
stankoverlast.

Afgenomen bij gesloten en opengebleven 
coffeeshops

Afname wellicht door extra politiecontrole.

Resultaten en effecten

Normalisering:
Verslaving: tegen 90%
Negatieve invloed school/werk: rond 

70%

Was al hoog bij nulmeting
Is nog steeds hoog

Resultaten en effecten



Scholieren (NL): 
Ooit gebruiker 17 % 
Actuele gebruikers: 8% 

Bovenbouwscholieren 25%
Onderbouwscholieren 5%
Kwetsbare jongeren 54% ?

Verschil tussen nul- en twee-meting afwezig 
Alleen bovenbouwscholieren niet in de buurt van coffeeshop 

gebruiken significant meer ?

Resultaten en effecten

Resultaten en effecten

• Overlast neemt af bij gesloten en 
gebleven coffeeshops

• Normbesef was al hoog
• Gebruik is niet veranderd 

• ?



Resultaten en effecten

Scriptie: Coffeeshopbeleid in Rotterdam,  
Het afstandscriterium (E. Diemer, 2010)

Scholieren van voorgezet en beroepsonderwijs 
(n=150)

75% nooit cannabis gebruikt

Acht maanden na het sluiten van de 
coffeeshops weet 73% niet van de sluiting 
van de coffeeshop in de buurt van de school

Resultaten en effecten

Herijking van het begrip Normalisering van 
cannabis: 

Zo normaal, gewoon, vanzelfsprekend
niet spannend
niet interessant 
niet opvallend

Door het te criminaliseren wordt het wellicht weer 
spannend.



Resultaten en effecten
Scriptie: De Rotterdamse Coffeeshop: bron van overlast (Ayla Bilic)

Gesprekken met agenten in de deelgemeenten met coffeeshops

Algemeen beeld:
Meer controle maar nauwelijks constateringen van overtredingen
“Alles in orde”
Nauwelijks klachten van bewoners
Drukker, met name door parkeren
“Ondernemers zetten zich in”

Bevestigd door gesprekken met exploitanten:

“Ik heb een camerasysteem met meerdere camera’s aangeschaft  die 
vooral de buitendeur in de gaten houden.”

Overlast

Interviews met bewoners/passenten

Soms wel overlast ervaren
Vaak door sociale/culturele afstand

Een Turks-Nederlandse respondent: 

“Die zwarten lopen altijd te schreeuwen en zorgen voor 
problemen. Ze kijken ook naar je en roepen iets in hun taal …
is gewoon irritant.”



Resultaten en effecten

Overlast hangt nauw samen met
Sociale interetnisch betrokkenheid
Opvattingen over coffeeshops/cannabis

Interethnic Interactions and Perceptions of 
Immigrant Men in Public Space (Müller 2011)

Angst voor coffeeshop in de buurt gegrond? 
(Broekhuizen, J., Boers, J., Ruiter, S., & Slot, J. 
2011) 

Conclusie
• Er is nauwelijks overlast. Hoe valt dit 

verklaren:

• Afname wellicht door extra politiecontrole (in 
theorie klopt dat) 

• Maar politie heeft weinig tot geen overlast 
geconstateerd (ook geen straathandel)

• Illegale (onzichtbare) kanalen: 06/internet



Conclusie

• Mobiliteit van gebruikers: grootstedelijk of 
regionaal 

• werk: circa 20 km

• School: 12 km

• Recreatie: 10 kilometer (Ministerie van verkeer en 
Waterstaat 2010). 

• De potentiële actieradius van gebruikers – hun 
afstandscriterium – is kennelijk groot. 

Conclusie

En:
• Ondernemers zetten zich in
• Portiers, niet helpen bij dubbelparkeren, 

leeftijd verhogen, openingstijden 
veranderen

• Responsibalisering en streven naar 
respect
– Cursus
– Toename van druk van de overheid



Conclusie

• Het Rotterdamse strikte (handhaving)model werkt

• Nadert ideale situatie, maar willen we dit zien

• Moral telescoping

• Morele zelfgenoegzaamheid

• Politieke bureaucratie als olietanker

Conclusie

• Het Rotterdamse strikte (handhaving)model werkt

• Nadert ideale situatie, maar 

• Het heeft nadrukkelijk te maken met de inzet te 
maken van de ondernemers

• Dat is de winst van het Rotterdamse model: 
Responsibalisering

• Onderzoek moet zich richten op de ondernemers, 
daar ligt de sleutel voor succesvol lokaal 
coffeeshopbeleid



conclusie


