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1. INLEIDING

Sinds

1 juli 2012 is in de gemeente Dordrecht de zogenoemde wietpas ingevoerd.
Door deze wijziging van het coffeeshopbeleid van de gemeente Dordrecht zijn de
coffeeshops besloten clubs geworden die alleen toegankelijk zijn voor ingezetenen van
Nederland. Het Dordtse coffeeshopbeleid, dat in juni 2011 nog was geactualiseerd, is
hiermee verder aangescherpt. Met deze nieuwe gedoogcriteria loopt Dordrecht vooruit
op de landelijke invoering van de aangepaste gedoogcriteria in de Aanwijzing
Opiumwet van het Openbaar Ministerie. De Aanwijzing Opiumwet is per 1 januari
2012 aangepast. Aan de bestaande AHOJG-criteria zijn sindsdien het Beslotenclubcriterium (B-criterium) en het Ingezetenencriterium (I-criterium) toegevoegd.
De handhaving van het aangescherpte landelijk coffeeshopbeleid wordt gefaseerd van
kracht. De data worden bepaald door de noodzakelijkheid om gemeenten en
coffeeshopexploitanten in staat te stellen zich voor te bereiden. De data zijn als volgt:
1. Per 1 mei 2012 zijn in de gemeenten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en
Zeeland het Besloten-club- en het Ingezetenencriterium ingevoerd, met
uitzondering van het maximumaantal leden van 2.000;
2. Per 1 januari 2013 wordt het maximumaantal van 2.000 leden van kracht;
3. Per 1 januari 2013 zullen het B- en I-criterium volledig in het hele land gelden.

B-criterium
Het Besloten-clubcriterium houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en
verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de
coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven
en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. De coffeeshop mag
te allen tijde maximaal 2.000 leden hebben. Legitimatie geschiedt met een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en/of verblijfsdocument). De ledenlijst is
controleerbaar en bevat de naam, postcode of woonplaats en geboortedatum van een
lid. De ledenlijst bevat tevens een aanvangsdatum en eventueel een vervaldatum van
het lidmaatschap. De ledenlijst moet een verschijningsvorm hebben zodat deze kan
worden ingezien of fysiek kan worden overhandigd ter controle. De coffeeshophouder
is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ledenlijst.1

I-criterium
Het Ingezetenencriterium houdt in dat het lidmaatschap voor de coffeeshop uitsluitend
toegankelijk is voor ingezetenen van Nederland van 18 jaar of ouder. Onder
ingezetene wordt verstaan een persoon die zijn adres heeft in een gemeente van
Nederland. Het ingezetenschap wordt aangetoond middels een uittreksel van de
Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats dat bij het aangaan van het
lidmaatschap niet ouder is dan vier weken.
1
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Regeerakkoord
Met het regeerakkoord van 29 oktober 2012 vervalt de wietpas, maar blijft de toegang
tot coffeeshops voorbehouden aan ingezetenen die een identiteitsbewijs of
verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het bevolkingsregister kunnen tonen.
Voor de handhaving van dit ingezetenencriterium wordt aangesloten bij het lokale
coffeeshopbeleid. Uit een brief van de minister van Veiligheid en Justitie eind
november 2012 aan de Tweede Kamer blijkt dat van het besloten clubcriterium wordt
afgezien.2

Dordrecht
In de drie zuidelijke provincies is het nieuwe landelijke beleid per 1 mei 2012 van
kracht, de overige provincies volgen op 1 januari 2013. Het staat de gemeenten in de
andere provincies vrij deze criteria al eerder toe te passen.
Om de mogelijke gevolgen voor Dordrecht (buitenlanders die doorrijden naar de
coffeeshops in Dordrecht en Nederlanders uit het zuiden die zich niet willen laten
registreren) tegen te gaan, zijn de nieuwe gedoogcriteria reeds per 1 juli 2012 voor
Dordrecht ingevoerd. In de raadsvergadering van 26 juni 2012 heeft de burgemeester
toegezegd de gevolgen van de invoering van de wietpas voor Dordrecht en de
Drechtsteden te monitoren en de gemeenteraad hierover voor eind 2012 te informeren.
Het onderzoek is in de maanden september, oktober en november door onderzoeks- en
adviesbureau INTRAVAL uitgevoerd. INTRAVAL doet al meer dan 25 jaar onderzoek in
opdracht van de rijksoverheid en gemeenten naar drugsgebruik en drugshandel.

1.1 Onderzoeksvragen
De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt:
Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan na invoering van de
wietpas in Dordrecht?
De evaluatie gaat in op de volgende onderzoeksvragen:
1. Is er een toename van de straathandel?
2. Komen jongeren sneller in aanraking met drugs?
3. Treedt op straat een vermenging op van soft- en harddrugs?
4. Is er sprake van een toename van overlast voor bewoners?
5. Welke gevolgen heeft het aangepaste coffeeshopbeleid van Dordrecht voor de
overige Drechtsteden?
6. Proberen gebruikers die zich niet laten registreren via andere kanalen aan drugs te
komen?

2
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1.2 Onderzoeksopzet
Om antwoorden te geven op de onderzoeksvragen zijn meerdere, samenhangende
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, te weten: deskresearch; interviews met
betrokkenen; het verzamelen van registratiegegevens; en veldwerk. Deze activiteiten
worden hieronder nader toegelicht.

Deskresearch
Allereerst zijn relevante en beschikbare landelijke en lokale rapporten en documenten
over coffeeshops en cannabisbeleid en over de gevolgen van de invoering van de
wietpas op cannabisgebruik (voor jongeren) en overlast voor bewoners verzameld en
bestudeerd. Het overgrote deel is door onze landelijke en lokale onderzoeken naar
coffeeshops en softdrugsbeleid en naar cannabisgebruik en overlast reeds in bezit en
bij ons bekend. Hiermee is inzicht verkregen in de landelijke situatie en
ontwikkelingen elders in Nederland vergeleken met die in Dordrecht en de overige
Drechtsteden.

Interviews betrokkenen
Vervolgens zijn in Dordrecht met in totaal 42 personen gesprekken gehouden over de
gevolgen van de invoering van de wietpas in Dordrecht. Hierbij gaat het om politie,
gemeente, verslavingszorg, jongerenwerk, scholen, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties en ondernemersverenigingen en de coffeeshophouders en –personeel (zie
bijlage). Verschillende gesprekken zijn telefonisch gevoerd, maar met name met
bewoners en ondernemers zijn de gesprekken face-to-face gevoerd. Voorwaarde voor
alle geïnterviewden is dat zij zicht hebben op de lokale drugsmarkt en de gevolgen
voor overlast, criminaliteit en drugsgebruik, met name onder jongeren. Daarnaast is
een bijeenkomst bezocht van de bewonersvereniging Lombardgebied. Een van de
onderwerpen van deze bijeenkomst is een door de bewonersvereniging uitgezette
bewonersenquête naar overlast en drugshandel in de buurt.
In de interviews is onder meer de markt van verschillende typen cannabisdealers aan
bod gekomen. Met de coffeeshophouder is in zijn zaak afgesproken, zodat we tevens
in de gelegenheid waren bezoekers enkele vragen te stellen, onder meer over hun
bezoekredenen. Naast het aanbod via coffeeshops is in de interviews gevraagd naar
het aanbod via overige kanalen, zoals mobiele aanbieders (06-dealers, straatdealers),
niet-gedoogde cannabisaanbieders (thuisdealers en dealen vanuit winkels en
horecagelegenheden) en thuiskwekers (voor eigen gebruik dan wel voor uitdelen in
kleine kring). Daarnaast is in de gesprekken ingegaan op de ontwikkelingen in de
illegale cannabismarkt met name de straathandel, de verkrijgbaarheid van drugs voor
jongeren en het cannabisgebruik onder jongeren. Verder is gevraagd naar vormen van
overlast van drugshandel die bewoners (kunnen) ervaren. Respondenten is tevens
gevraagd om nota’s, rapporten en overige (schriftelijke) bronnen met relevante
kwantitatieve gegevens. De duur van de gesprekken varieert van vijf minuten met
personen die weinig ervaringen hebben met de gevolgen van de invoering van de
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wietpas tot een uur met een aantal personen die juist over veel relevante informatie
beschikken.

Veldwerk
De meeste en beste informatie over de aard van de handel in drugs is te verkrijgen van
dealers en drugsgebruikers, onder meer blowende jongeren. Om in contact te komen
met dealers is uitgebreid en intensief veldwerk nodig. In een stadsdeel in Groningen
en in Flevoland (onder meer Emmeloord) hebben wij op basis van veldwerk kunnen
vaststellen dat er een levendige handel in cannabis en overige (uitgaans)drugs is
(Biesma e.a. 2011; GGD Flevoland en INTRAVAL 2011). Ook uit onderzoek van Korf
e.a. (2005) in tien Nederlandse gemeenten met coffeeshops blijkt dat in gemeenten
met officieel gedoogde coffeeshops op detailhandelsniveau ook een niet gedoogde
markt voor cannabis aanwezig is. Het aanbod van cannabis overlapt vaak deels met
het circuit dat zich richt op de markt van partydrugs, zoals XTC, cocaïne en
amfetamine. De verwachting is dat ook in Dordrecht sprake is van een illegaal aanbod
van drugs. Door gericht veldwerk is getracht inzicht te krijgen in de aard en omvang
van het illegale aanbod van drugs in Dordrecht en de ontwikkelingen die zich daarin
de afgelopen maanden hebben voorgedaan.
Gezien de korte doorlooptijd van het onderzoek is het veldwerk beperkt gebleven tot
gebruikers, met name blowende (hang)jongeren en bezoekers van coffeeshops. In
totaal is tijdens het veldwerk met ongeveer 30 jongeren van 12 tot 18 jaar oud en
bezoekers van coffeeshops gesproken. Deze jongeren en bezoekers zijn onder meer
vragen gesteld over de verkrijgbaarheid van cannabis in Dordrecht in hun wijk of
buurt, de aanbieders, de prijs van een gram cannabis en de veranderingen die zich
daarin de afgelopen maanden hebben voorgedaan. Dezelfde vragen zijn gesteld over
de verkrijgbaarheid van harddrugs. We willen vooral inzicht in de veranderingen die
zich hebben voorgedaan in de verkrijgbaarheid van softdrugs, met name of jongeren
makkelijker en sneller met drugs in aanraking komen en in hoeverre er sprake is van
een vermenging van de handel in softdrugs met de handel in harddrugs.

Registratiegegevens
Daarnaast zijn relevante registratiegegevens van de politie verzameld en geanalyseerd.
De politie registreert meldingen, aangiftes en aanhoudingen die verband houden met
cannabisgebruik, handel in softdrugs en harddrugs en (drugs)overlast. Om de
ontwikkelingen in Dordrecht en de overige Drechtsteden te monitoren is het verloop
van de meldingen, aangiften en aanhoudingen voor het jaar 2012 per maand (januari
tot en met oktober, indien mogelijk november) voor de afzonderlijke steden en
relevante wijken daarbinnen opgevraagd. Om seizoensinvloeden uit te sluiten zijn de
gegevens vergeleken met die voor de maanden in 2011.

Nagaan ervaringen overige Drechtsteden
Tevens zijn de ervaringen van de overige Drechtsteden (Sliedrecht, Zwijndrecht,
Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht) geïnventariseerd. In de
gemeenten Sliedrecht en Zwijndrecht is eveneens een coffeeshop gevestigd. Bekend is
dat een deel van de coffeeshopbezoekers zich na invoering van de wietpas niet wil
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laten registreren bij een coffeeshop. Dat geldt per 1 mei voor coffeeshops in de
zuidelijke provincies en per 1 juli voor de coffeeshops in Dordrecht.
Voor de coffeeshops in Sliedrecht en Zwijndrecht, waar dit beleid niet is ingevoerd,
kan dit tot extra bezoekers leiden, terwijl in alle Drechtseden de straathandel kan zijn
toegenomen omdat een deel van de gebruikers via alternatieve kanalen aan drugs
tracht te komen. Nagevraagd is onder meer bij de coffeeshopondernemers of de
bezoekersaantallen zijn gewijzigd sinds 1 mei respectievelijk 1 juli. Verder is
nagegaan in hoeverre in deze beide gemeenten de straathandel is veranderd. Hiervoor
zijn in deze gemeente naast gesprekken met de coffeeshophouder tevens gesprekken
gevoerd met de beleidsmedewerker van de gemeente en politieagenten. In Zwijndrecht
en Sliedrecht zijn in totaal met 11 personen gesprekken gevoerd.

1.3 Leeswijzer
In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van de markt voor softdrugs in
Dordrecht en de ontwikkeling die zich na de invoering van de wietpas in de vraag naar
en het aanbod van softdrugs heeft voorgedaan. In hoofdstuk drie wordt op basis van de
interviews nagegaan welke gevolgen de invoering van de wietpas in Dordrecht naar de
ervaring van betrokkenen heeft. Hierbij wordt ingegaan op de gevolgen voor de vraag
naar en het aanbod van softdrugs in Dordrecht en de Drechtsteden Zwijndrecht en
Sliedrecht, de overlast die door bewoners en ondernemers wordt ervaren, de
verkrijgbaarheid van softdrugs voor minderjarigen en in hoeverre er een vermenging
van soft- en harddrugs is opgetreden. In hoofdstuk vier worden de conclusies
besproken.
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2. VRAAG EN AANBOD

Op de drugsmarkt is de vraag afkomstig van drugsgebruikers. Het aanbod bestaat uit
gedoogde coffeeshops waar softdrugs worden aangeboden en uit een illegaal aanbod
van cannabis en harddrugs onderverdeeld in ambulante handel door straatdealers,
mobiel bereikbare aanbieders die drugs op bestelling afleveren en verkoop vanuit
drugspanden.

2.1 Vraag
Gegevens over middelengebruik zijn beschikbaar in bevolkingsenquêtes van de GGD
Zuid-Holland Zuid. Naast een periodiek scholierenonderzoek onder 12-18 jarigen
heeft de GGD Zuid-Holland in samenwerking met het Onderzoekscentrum
Drechtsteden een onderzoek uitgevoerd onder 12-22 jarigen naar leefstijl, gezondheid,
school, werk, veiligheid, vrije tijd en het gebruik van voorzieningen. Ook onder
volwassenen wordt periodiek een gezondheidsenquête afgenomen door de GGD ZuidHolland Zuid. Door deze enquêtes zijn gegevens beschikbaar over de omvang van het
(softdrugs)gebruik onder alle inwoners van 12 jaar en ouder in Dordrecht. Op basis
van deze prevalentiecijfers, het percentage gebruikers in een leeftijds- of
bevolkingsgroep kan een schatting worden gemaakt van het aantal actuele
softdrugsgebruikers in de gemeente Dordrecht.

Prevalentie cannabisgebruik
Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland. Dat zal in Dordrecht ook het geval
zijn. Hoe hoog de prevalentie exact is, is nog niet zo eenvoudig te bepalen. Er zijn
diverse enquêtes gehouden waarin naar het gebruik van cannabis is gevraagd. De
vraagstelling verschilt echter. De ene keer is gevraagd naar ooit wel eens softdrugs
gebruikt, terwijl in een andere enquête uitsluitend naar het gebruik in het afgelopen
jaar of de afgelopen maand is gevraagd. Daarnaast sluiten de leeftijdscategorieën niet
helemaal aan.
Volgens de Gezondheidsenquête 2009 gebruikte 5,9% van de volwassenen (19-64
jaar) in Dordrecht het afgelopen jaar wel eens cannabis. Recentere gegevens en
gegevens over actueel gebruik (afgelopen maand) zijn voor 19 tot 65 jarigen in
Dordrecht niet beschikbaar. Gebruik van drugs in het afgelopen jaar wordt in de
Nationale Drugs Monitor omschreven als recent gebruik. Landelijk ligt dit gebruik op
7,0%.
In het onderzoek Jongeren in beeld, een coproductie van GGD Zuid-Holland Zuid en
Onderzoekscentrum Drechtsteden, is een steekproef van jongeren van 12 tot 23 jaar
gevraagd naar ooit wel eens softdrugs gebruikt, dus gedurende je hele leven. Er is
uitsluitend gerapporteerd over de gehele onderzoekspopulatie van 12 tot 23 jaar. De
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prevalentie van ooit gebruik is onder deze leeftijdscategorie 17%. Daarnaast heeft de
GGD Zuid-Holland Zuid een Jeugdmonitor voor de leeftijdscategorie 12 - 18 jarigen.
Ook daarin is naar softdrugsgebruik gevraagd. Van de 12 - 18 jarigen blijkt 11% wel
eens softdrugs te hebben gebruikt (ooit gebruikt).
Bij scholieren neemt het gebruik van softdrugs toe met de leeftijd. De prevalentie van
ooit gebruik van 12 en 13 jarigen is met 1% aanzienlijk lager dan het gebruik van 14
en 15 jarigen (12%). Het ooit gebruik van 17 en 18 jarigen is 22%. Het gebruik is met
name hoog onder MBO-leerlingen (28%). Verder blijkt een verschil te bestaan tussen
jongeren die in de Binnenstad wonen en die elders in Dordrecht wonen. Onder de
jongeren van 12 tot 18 jaar in de Binnenstad van Dordrecht is het ooit gebruik 18%
tegenover 11% in Cluster Oost en 9% in Cluster West. Niet bekend is of dit verschil
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van coffeeshops in het centrum of door
verschillen in achtergrond tussen bewoners in het centrum en elders in Dordrecht.
Het actuele gebruik (afgelopen maand) van alle 12 - 18 jarigen in Dordrecht is 6%. Dit
is lager dan gemiddeld in Nederland. Onder scholieren ligt landelijk het actuele
gebruik op 10,5% (NDM 2012).

Aantal actuele cannabisgebruikers
Dordrecht telt in 2011 74.441 bewoners van 19 tot 65 jaar (CBS Statline 2012) en
9.959 12 - 18 jarigen. Met behulp van de prevalentiecijfers en het aantal inwoners is te
berekenen dat in de gemeente Dordrecht ongeveer 4.400 inwoners van 19 tot 65 jaar
tot de recente cannabisgebruikers (wel eens softdrugs gebruikt in het afgelopen jaar)
kunnen worden gerekend en 600 jongeren van 12 tot en met 18 jaar tot de actuele
cannabisgebruikers (afgelopen maand wel eens softdrugs gebruikt).
De prevalentie van actueel gebruik is lager dan recent gebruik. Het aantal actuele
gebruikers van 19 tot 65 jaar is derhalve minder dan het aantal recente gebruikers.
Landelijk blijkt het percentage actuele gebruikers op 4,2% te liggen (NDM 2012). Uit
de NDM blijkt verder dat in zeer sterk stedelijke gebieden het gebruik met 8,2%
aanzienlijk hoger ligt dan in zeer stedelijke gebieden, waartoe Dordrecht wordt
gerekend. In zeer stedelijke gebieden ligt het actuele gebruik gemiddeld op 3,7%.
Wanneer we aannemen dat dit percentage ook voor Dordrecht geldt dan komen we op
een geschat aantal van 2.750 actuele cannabisgebruikers van 19 tot 65 jaar. Het totale
aantal actuele cannabisgebruikers van 12 - 65 jaar in Dordrecht bedraagt daarmee
3.350 personen (2.750 + 600).
Omdat coffeeshops toegankelijk zijn voor personen van 18 jaar en ouder moet nog
worden bepaald hoeveel jongeren van 18 jaar tot de actuele gebruikers behoren.
Prevalentiecijfers van cannabisgebruik voor 18 jarigen is echter niet beschikbaar. Wel
is uit onderzoek bekend dat de prevalentie van cannabisgebruik onder 18 jarigen
relatief hoog is. Dat bleek in Dordrecht ook uit het onderzoek Jongeren in beeld,
waarin 21% van de 16-18 jarigen zegt wel eens softdrugs te hebben gebruikt. Uit de
NDM (2012) blijkt de prevalentie van het actuele gebruik onder 15-24 jarigen 8,3% te
zijn. Dat is twee maal zo hoog als gemiddeld. Het gebruik van 18 jarigen zal hier
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vermoedelijk niet veel van afwijken. Voor Dordrecht betekent dit dat er naar schatting
125 18 jarige softdrugsgebruikers zijn.3 Daarmee komt het aantal actuele
cannabisgebruikers van 18 jaar en ouder op 2.875 (2.750 + 125) en op 475 (600 – 125)
jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Jongeren onder de 18 jaar mogen geen softdrugs
kopen in coffeeshops en zijn derhalve aangewezen op het illegale aanbod.

2.2 Aanbod
Het aanbod van softdrugs bestaat in de gemeente Dordrecht uit een gedoogd aanbod
via de coffeeshops en uit een illegaal aanbod.

Coffeeshops
In de gemeente Dordrecht zijn acht coffeeshops gevestigd. Dordrecht kent een
maximumstelstel van zes coffeeshops en voert derhalve een uitsterfbeleid. De verkoop
van softdrugs door coffeeshops is aan restricties onderworpen. In het aangepaste
coffeeshopbeleid van 2011 zijn de regels verder aangescherpt. De verwachting is dat
het aantal coffeeshops door de verscherpte regelgeving wordt teruggebracht tot het
gewenste aantal van zes. De meest relevante aanscherpingen zijn: verlening van een
exploitatievergunning voor een periode van twee jaar in plaats van onbepaalde tijd met
bijbehorende tweejaarlijkse screening van exploitant en leidinggevenden, uitbreiding
van gedoogcriteria met scholencriterium op grond waarvan een coffeeshop niet binnen
een afstand van 350 meter van een school voor voortgezet onderwijs mag zijn
gevestigd en een aanscherping van het handhavingsbeleid.4 In mei 2012 is het beleid
geactualiseerd en zijn aan de reeds langer bestaande AHOJG-criteria de BIA-criteria
toegevoegd.

Gesloten
In oktober 2012 zijn alle acht coffeeshops open. Er zijn het afgelopen jaar wel diverse
coffeeshops voor korte periodes gesloten geweest. Coffeeshop Indica is gesloten
3

In Dordrecht wonen op 1 januari 2011 1.482 jongeren van 18 jaar (CBS Statline 2012).
De AHOJG-criteria zijn: geen Affichering, coffeeshops mogen geen reclame maken voor hun
handelswaar, anders dan een summiere aanduiding op de betreffende lokaliteit; geen verkoop
van Harddrugs, coffeeshops mogen geen Harddrugs verkopen en/of voorhanden hebben; geen
Overlast, coffeeshops mogen geen overlast veroorzaken (onder overlast kan worden verstaan
parkeeroverlast, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende
klanten); geen toegang voor en geen verkoop aan Jeugdigen onder de 18 jaar; geen verkoop
Grote hoeveelheden, coffeeshops mogen niet meer dan vijf gram cannabis per transactie
verkopen en niet meer dan 500 gram cannabis in voorraad hebben; en geen verkoop in
combinatie met alcohol, coffeeshops mogen geen alcoholische dranken schenken (het ‘pluscriterium’). De BIA-criteria zijn: het Besloten clubcriterium, toegang kan uitsluitend worden
verleend en er mag enkel worden verkocht aan leden van de coffeeshop; het Ingezetenencriterium, lidmaatschap van de coffeeshop wordt enkel verleend aan ingezetenen van
Nederland van achttien jaar of ouder; en het Afstandscriterium, een coffeeshop mag niet
binnen een afstand van 350 meter van een school voor voortgezet onderwijs of middelbaar
beroepsonderwijs zijn gevestigd.
4
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geweest van oktober 2011 tot 12 juli 2012 en coffeeshops De Muis en ‘t Geeltje
respectievelijk van 1 juli tot 1 oktober en van 1 juli tot 6 oktober. Coffeeshop
Marrakech is vanaf 1 juli ongeveer vijf weken gesloten geweest. De eigenaar was van
mening dat na 1 juli toch niet veel klanten zouden komen, heeft de zaak gesloten en is
met vakantie gegaan.
Vier van de acht coffeeshops in Dordrecht waren derhalve gesloten op het moment dat
de wietpas in Dordrecht is ingevoerd op 1 juli. De vaste klanten van deze coffeeshops
hebben gedurende de periode dat de coffeeshops waren gesloten voor het verkrijgen
van cannabis van alternatieven gebruik moeten maken. Voor de klanten van Indica
duurde dat ongeveer een week, maar de klanten van Marrakech hebben ruim een
maand moeten overbruggen en de klanten van beide overige coffeeshops (De Muis en
’t Geeltje) een periode van drie maanden. Het meest voor de hand liggende alternatief
is gebruik te maken van een of meer van de overige vier nog wel geopende
coffeeshops in Dordrecht.

Ontwikkelingen bezoekersaantallen
Met de eigenaren of beheerders van zeven van de acht coffeeshops in Dordrecht is
onder meer gesproken over de invoering van de wietpas en de gevolgen daarvan voor
hun klandizie. In alle coffeeshops is het aantal klanten volgens hen in oktober 2012
lager dan voor invoering van de wietpas in Dordrecht op 1 juli. De aantallen bezoekers
zijn in eerste instantie fors gedaald. Eigenaren spreken van 40% tot 70% minder
klanten. Absolute aantallen klanten worden niet genoemd. De eigenaren geven aan dat
zij dat niet exact weten. De genoemde percentages zijn derhalve schattingen.
- Ledenregistratie
Voor registratie als lid van de coffeeshop dient de bezoeker een geldig
identiteitsbewijs te tonen en een bewijs dat hij of zij ingezetene is van Nederland,
bijvoorbeeld een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Omdat er
in het begin verwarring was over het wel of niet verplicht tonen van een GBAuittreksel heeft de gemeente voor de volledigheid alle coffeeshophouders begin juli
hierover bericht. In de brief is aangegeven dat het GBA-uittreksel een middel is maar
niet verplicht. De coffeeshophouder hoeft hiervan geen kopie op te slaan. Verder heeft
de gemeente Dordrecht het mogelijk gemaakt om een specifiek GBA-uittreksel aan te
vragen waarop alleen de benodigde informatie staat om als lid van een coffeeshops te
kunnen worden ingeschreven. Dit is een optie voor bezoekers van coffeeshops die niet
te veel informatie aan de coffeeshop willen geven.
De ledenadministratie is de verantwoordelijkheid van de coffeeshopexploitant.
Hieronder valt niet alleen de inrichting van de registratie maar ook de wijze waarop er
mee wordt omgegaan. In het landelijke (en overgenomen in het lokale) beleid zijn er
de volgende voorwaarden aan verbonden: de ledenlijst bevat de naam, postcode of
woonplaats, geboortedatum, aanvangsdatum lidmaatschap en eventueel vervaldatum
lidmaatschap. In Dordrecht is hieraan toegevoegd (om de controleerbaarheid te
vergroten) dat elk lid een uniek lidmaatschapsnummer krijgt. Voor de handhaving
volstaat het wanneer de exploitant de voor handhavingsdoeleinden benodigde
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gegevens kan overleggen. Deze gegevens mogen worden ingezien door de ambtenaren
die belast zijn met het toezicht. In Dordrecht zijn dat momenteel alleen
politiefunctionarissen. Daarnaast dient de lijst voor de belastingwetgeving zeven jaar
te worden bewaard. De gegevens zijn uitsluitend in te zien voor medewerkers die uit
hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn.
- Herkomst bezoekers
1 juli is een markeerpunt in de aantallen bezoekers van de coffeeshops. Na de
invoering van de wietpas in de zuidelijke provincies op 1 mei is het volgens eigenaren
en beheerders drukker geworden in de coffeeshops in Dordrecht. In een van de drukst
bezochte coffeeshops bedroeg de toeloop naar schatting van de eigenaar zo’n 20%
extra klanten in de periode tussen mei en juli. Over de herkomst van de bezoekers
lopen de meningen van de coffeeshophouders uiteen. Waar de ene eigenaar meent dat
zijn zaak vooral extra bezoekers uit Brabant trok en een beperkt aantal bezoekers uit
België en Frankrijk, meent een andere eigenaar dat er in zijn coffeeshop vooral meer
Belgen kwamen en in mindere mate Brabanders. Na 1 juli zijn de Belgen zo goed als
verdwenen, de meeste Brabanders eveneens, maar zijn enkele bezoekers uit Brabant
volgens een eigenaar lid geworden van zijn coffeeshop en bezoeken zij sindsdien met
enige regelmaat zijn zaak.

Illegaal aanbod
Over het illegale aanbod van softdrugs in de gemeente Dordrecht zijn geen exacte
cijfers bekend. Enkele coffeeshophouders hebben wel een idee van het aantal personen
dat zich met de handel in softdrugs bezighoudt in Dordrecht. De aantallen variëren van
zo’n tien tot 25 bij hen bekende dealers. Waarop deze schattingen zijn gebaseerd is
echter onduidelijk. Naast deze ruwe schattingen zijn gegevens verkregen van de
politie over de geregistreerde handel in drugs. Het betreft de aantallen door de politie
geregistreerde incidenten. Een incident kan betrekking hebben op een enkele
aangehouden dealer, maar kan ook meerdere dealers betreffen. Daarnaast speelt bij
geregistreerde incidenten de aandacht mee die ervoor is geweest en de prioriteit die de
politie aan handhaving en opsporing heeft gegeven. De cijfers geven met name een
beeld van de ontwikkelingen in de periode voor en na invoering van de wietpas in
Dordrecht.

Cijfers politie
Van de politie zijn geregistreerde incidenten ontvangen die betrekking hebben op het
bezit, de handel en de vervaardiging van softdrugs en harddrugs. De aantallen zijn
beschikbaar voor de gemeente Dordrecht en de politieteams Centrum, West en Oost.
Deden zich in de eerste drie kwartalen van 2010 en 2011 respectievelijk 239 en 236
drugsincidenten voor in Dordrecht, in 2012 is dit gestegen naar 277 (tabel 2.1). Uit de
registratie blijkt verder dat de geregistreerde drugsincidenten in Dordrecht met name
in West en Oost zijn toegenomen. De burgemeester heeft de politie in 2012
nadrukkelijk verzocht om alert te zijn op drugsgerelateerde incidenten en signalen. De
stijging in de geregistreerde drugsincidenten kan het gevolg zijn van een toegenomen
aandacht.
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Tabel 2.1 Geregistreerde incidenten drugs (bezit, handel en vervaardigen) door politie in
gemeente Dordrecht, eerste drie kwartalen 2010, 2011 en 2012
2010
2011
2012
Centrum
75
95
93
West
129
88
112
Oost
35
53
72
Dordrecht
239
236
277
Bron: Politie Dordrecht, bewerking INTRAVAL

Aard incidenten
Om wat voor vormen van geregistreerde drugsincidenten gaat het vooral? In de
politieregistratie is onder meer onderscheid aangebracht tussen harddrugs en
softdrugs. Uit figuur 2.1 blijkt dat aantal geregistreerde incidenten van zowel
harddrugs als softdrugs in 2012 is gestegen.
Figuur 2.1

Geregistreerde incidenten door politie in gemeente
Dordrecht die betrekking hebben op softdrugs en harddrugs,
eerste drie kwartalen van 2010-2012
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Bron: Politie Dordrecht, bewerking INTRAVAL

Wanneer we de drugsincidenten uitsplitsen naar wijkteam, dan blijkt dat de
softdrugsincidenten in Centrum en Oost zijn toegenomen, maar dat in West het aantal
incidenten (84) in 2010 nog beduidend hoger lag dan in 2011 en 2012 (tabel 2.2). In
Centrum en Oost was in tegensteling tot in West ook al in 2011 sprake van een
stijging van softdrugsincidenten. Een verandering in de incidenten met betrekking tot
harddrugs heeft zich in feite alleen in Oost voorgedaan. Het aantal incidenten is er
gestegen, terwijl in Centrum en West de aantallen incidenten redelijk stabiel zijn
gebleven.
Tabel 2.2

Centrum
West
Oost
Totaal

Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Dordrecht die betrekking
hebben op softdrugs (sd) en harddrugs (hd) naar wijkteam, eerste drie kwartalen
2010-2012
2010
2011
2012
sd
hd
sd
hd
sd
hd
53
22
61
34
69
24
84
45
53
35
65
47
23
11
41
12
44
28
160
78
155
81
178
99

Bron: Politie Dordrecht bewerking INTRAVAL
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Illegale handel
Naast harddrugs en softdrugs wordt in de politieregistratie tevens onderscheid
gemaakt naar het in bezit hebben van drugs, het vervaardigen van drugs en de handel
in drugs. Uit tabel 2.3 blijkt dat de geregistreerde drugsincidenten voor een belangrijk
deel bestaan uit het vervaardigen van softdrugs. Dit zijn met name wietkwekerijen die
door de politie zijn ontmanteld. In een brief van burgemeester Brok aan de
gemeenteraad van Dordrecht blijkt bijvoorbeeld dat in 2010 79 en in 2011 78
hennepkwekerijen langs strafrechtelijke weg zijn ontmanteld. De aantallen incidenten
van vervaardigen softdrugs nemen overigens gestaag af in de periode 2010-2012. De
toename van drugsincidenten in Dordrecht blijkt met name te zijn veroorzaakt door
meer bezit van softdrugs en meer handel in zowel soft- als harddrugs.
Tabel 2.3

Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Dordrecht naar bezit,
vervaardigen en handel in softdrugs (sd) en harddrugs (hd), 2010-2012
2010
2011
2012
Sd
hd
sd
hd
sd
hd
Bezit
17
41
28
39
40
40
Vervaardigen
139
0
113
2
104
2
Handel
4
37
14
40
34
57
Totaal
160
78
155
81
178
99

Bron: Politie Dordrecht, bewerking INTRAVAL

In de media zijn het afgelopen jaar diverse berichten verschenen over aanhoudingen
van personen die drugs in bezit hadden of verdacht werden van handel in drugs.
Meestal ging het om cannabis. Een willekeurige greep uit de berichten levert het
volgende op. Op 7 april, nog voor de invoering van de wietpas in Zuid-Nederland,
hebben agenten vier mannen en een vrouw uit Frankrijk aangehouden voor het in bezit
hebben van softdrugs. Op 18 juli spraken politieagenten een vrouw aan nadat ze de
bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken hadden benaderd. Zij bleek enkele
tientallen grammen hennep bij zich te hebben. Eind september 2012 heeft de politie op
het Statenplein een persoon aangehouden die in bezit was van 150 gram henneptoppen
en een zakje met vijf gram hennep. Op 31 augustus zijn op de Rijkstraatweg in
Dordrecht drie Fransen aangehouden die in totaal 50 gram softdrugs bij zich bleken te
hebben.
Daarnaast ging het in diverse mediaberichten om harddrugs. Bij een groot
rechercheonderzoek naar de handel in harddrugs heeft de politie in Dordrecht eind juli
vijf verdachten aangehouden. Naast de vijf verdachten zijn in de voorgaande maanden
tientallen vermoedelijke klanten van de handelaren aangehouden en verhoord. Begin
juni zijn voor dit onderzoek op diverse plaatsen in Dordrecht doorzoekingen geweest
waarbij enkele kilo’s harddrugs zijn aangetroffen en inbeslaggenomen. Op 22
september is bij een horecagelegenheid in de Wijnstraat een man aangehouden die
door de beveiliging was staande gehouden en 56 xtc-pillen bij zich bleek te hebben. In
de berichtgeving over bezit en handel in drugs komt het zelden voor dat de politie
meerdere soorten drugs aantreft. De combinatie hard- en softdrugs is in
mediaberichten niet aangetroffen.
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Overlast drugs
De politie registreert tevens overlastincidenten in verband met drugs. Dit is een brede
categorie van meldingen, die betrekking heeft op overlast van zowel softdrugs als
harddrugs waarbij het bijvoorbeeld kan gaan om overlast van harddrugsverslaafden,
van dealpanden, van handel in harddrugs op straat, van handel in softdrugs op straat en
overlast door (bezoekers van) coffeeshops. De incidenten zijn gebaseerd op meldingen
van bewoners en op waarnemingen van agenten.
In het stadsdeel Centrum is het aantal overlastmeldingen in 2012 exact gelijk aan het
aantal in 2011 (figuur 2.2). In Oost ligt het aantal overlast meldingen in verband met
drugs relatief laag en is dit in de eerste drie kwartalen van de afgelopen drie jaar
bovendien niet of nauwelijks veranderd. In West daarentegen is het aantal meldingen
in 2012 fors gestegen. Wanneer we kijken naar de maanden waarin de meldingen
hebben plaatsgevonden, dan blijkt in alle drie stadsdelen dat de meeste
incidentmeldingen in de zomermaanden juli, augustus en september worden gedaan.
Figuur 2.2

Geregistreerde incidenten door politie in gemeente Dordrecht
die betrekking hebben op overlast in verband met drugs,
eerste drie kwartalen van 2010-2012
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3. ERVARINGEN EN MENINGEN

In

dit hoofdstuk wordt nagegaan welke ervaringen er in Dordrecht zijn met de
invoering van de wietpas, die invloed kan hebben op het gedrag van bezoekers van
coffeeshops. De gevolgen zijn voor Dordrecht voor het eerst merkbaar na invoering
van de wietpas in het zuiden van het land op 1 mei. Op 1 juli verandert de situatie
opnieuw wanneer de maatregel in Dordrecht van kracht wordt. In dit hoofdstuk wordt
beschreven welke gevolgen de invoering naar de mening van coffeeshophouders,
bewoners, ondernemers, bezoekers van coffeeshops en jongeren heeft op de vraag
naar en het aanbod van softdrugs in Dordrecht en de overige Drechtsteden. Hierbij
wordt aandacht besteed aan de bezoekers van coffeeshops, de illegale drugshandel,
overlast en verkoop aan jongeren onder de 18 jaar in Dordrecht. Daarnaast wordt
ingegaan op de gevolgen voor Zwijndrecht en Sliedrecht.

3.1 Gevolgen vraag en aanbod
Na de invoering van de wietpas in het zuiden van het land op 1 mei is volgens enkele
coffeeshophouders het aantal bezoekers enigszins toegenomen. Er kwamen wat meer
Belgen, Fransen en Brabanders dan voor 1 mei. Coffeeshophouders die zeggen dat er
een toename was benadrukken dat dit om beperkte aantallen ging. Bij één coffeeshop
zou het bijvoorbeeld gaan om vijf tot tien Belgen en enkele Fransen per dag. Het
aantal extra bezoekers dat afkomstig was uit Brabant is door de coffeeshophouders
lastiger vast te stellen. Geschat wordt dat het grootste deel van de toename van
bezoekers afkomstig was uit Brabant. Een coffeeshophouder schat dat van de 20%
extra klanten ongeveer drie kwart uit Brabant afkomstig zou zijn geweest, terwijl het
overige kwart Belgen en Fransen zouden zijn geweest. Daarnaast zijn er
coffeeshophouders die zeggen dat er in hun coffeeshop geen sprake was van een
toename van bezoekers. Zij zeggen geen extra Belgen, Fransen of Brabanders in hun
zaak te hebben gehad na 1 mei.
In de Raadsinformatiebrief van 15 juni 2012 is aangegeven dat er sprake is van een
duidelijke toename van het aantal buitenlandse (met name Belgische) bezoekers van
coffeeshops in de binnenstad van Dordrecht. Uit tellingen van de politie blijkt dat het
om vele tientallen bezoekers per dag ging. Begin juli waren vier van de acht
coffeeshops geopend, zodat het per coffeeshop om een tiental bezoekers per dag ging.

Na 1 juli
Over de situatie na 1 juli zijn de coffeeshophouders eensgezinder. Volgens de
eigenaren of coffeeshopbeheerders is na die datum het aantal klanten in hun zaak
afgenomen. Er worden percentages genoemd die variëren van 30% tot 70% minder
klanten in de eerste maanden na de invoering van de wietpas in Dordrecht.
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Volgens de eigenaren wilden hun klanten geen lid worden van de coffeeshop, omdat
zij wantrouwend staan tegenover de ledenregistratie. Coffeeshopeigenaren horen van
hun klanten dat zij met name het uittreksel uit de GBA bezwaarlijk vinden. De
verantwoordelijkheid voor de ledenlijst ligt volgens de Aanwijzing bij de
coffeeshophouder. Het middel om het ingezetenschap te controleren is een GBAuittreksel. Het is echter niet verplicht om hierop te controleren. De coffeeshophouders
kunnen ook andere methoden gebruiken om het ingezetenschap te controleren. Die
zijn echter minder betrouwbaar. De afweging welk instrument zij hiervoor wensen te
gebruiken ligt bij de coffeeshophouder. Coffeeshophouders geven aan dat zij vragen
naar een bewijs dat de bezoeker een Nederlands woonadres heeft. Dat kan
bijvoorbeeld door het tonen van een recent bankafschrift met woonadres of een
officiële brief van een instantie. Uit observaties in coffeeshops blijkt dat nieuwe
klanten lid worden op vertoon van een identiteitsbewijs en het invullen van het
woonadres op een inschrijfformulier. Op dit formulier dat de klant dient te
ondertekenen is tevens vermeld dat dit naar waarheid is ingevuld. Eén coffeeshop
verlangt van alle leden een uittreksel GBA.
In de periode augustus tot november 2012 is het aantal klanten in alle coffeeshops
toegenomen. Steeds meer klanten bezoeken weer de coffeeshop. Een
coffeeshophouder geeft aan dat hij eind oktober ongeveer de helft van zijn voormalige
klanten weer terug heeft. Coffeeshopeigenaren geven geen exacte aantallen. Wel
noemen enkele eigenaren het aantal leden dat zij hebben. Dit aantal loopt uiteen van
200 tot ongeveer 2.000 leden. Klanten kunnen bij meerdere coffeeshops zijn
ingeschreven. Volgens coffeeshopeigenaren gebeurt dat ook.

Verschillen tussen coffeeshops
In het aantal klanten na 1 juli en de gestage toename in de afgelopen maanden doen
zich tussen coffeeshops verschillen voor. Een eigenaar geeft aan dat hij direct na 1 juli
al relatief veel klanten kreeg die zich als lid wilden laten registreren. Sindsdien is het
aantal geregistreerde leden in deze coffeeshop langzaam toegenomen. Voor de meeste
coffeeshops lijkt echter te gelden dat het aantal leden nog relatief laag is. Dat heeft
ook te maken met het feit dat vier van de acht coffeeshops op 1 juli waren gesloten.
Twee coffeeshops zijn pas begin oktober weer geopend. De eigenaar van een van deze
beide coffeeshops geeft aan dat ongeveer de helft van de voormalige klanten lid is
geworden, maar dat zij bij de aanmeldingen weinig opmerkingen krijgen van klanten
die problemen zouden hebben met een ledenregistratie. Volgens de eigenaar zijn
klanten begin oktober beter geïnformeerd over de wietpas dan op het moment van
invoeren. Overigens lijkt dat tevens te gelden voor de eigenaren zelf.

Houding coffeeshops
Hoewel in de gesprekken met coffeeshophouders in het begin vooral commentaar
wordt gegeven op het coffeeshopbeleid in het algemeen en de wietpas in het bijzonder,
lijken meerdere coffeeshophouders doordrongen van het feit dat als zij hun klanten
terug willen zij daar zelf moeite voor moeten doen. Zij zijn zich in toenemende mate
gaan beseffen dat zij hun klanten moeten uitleggen wat de invoering van het nieuwe
beleid inhoudt. Zij zullen helder moeten communiceren wat de gevolgen voor de klant
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zijn van de invoering van de landelijke richtlijnen en tevens op welke wijze zij
omgaan met de persoonsgegevens die klanten moeten verstrekken. Enkele
coffeeshophouders lijken deze omslag nog niet te hebben gemaakt. Zij blijven
mopperen over de registratieplicht, de klanten die daardoor wegblijven, de
omzetdaling en de in hun beleving slechte relatie met de gemeente.

Coffeeshopbezoekers
Volgens een coffeeshopeigenaar zouden vooral hoger opgeleiden en bezoekers uit de
middenklasse moeite hebben met een ledenregistratie, omdat zij bang zijn op hun
werk problemen te krijgen wanneer bekend zou zijn dat zij softdrugs gebruiken. Lager
opgeleiden hebben volgens een coffeeshophouder minder moeite met het feit dat zij
zich na 1 juli bij de coffeeshop als lid dienen te registreren. Jongerenwerkers in
Dordrecht ervaren juist het omgekeerde. Volgens hen zijn juist jongeren uit de lagere
sociale milieus, waarmee zij ook het meeste contact hebben, huiverig om zich te laten
registeren. Deze jongeren verwachten problemen met hun uitkering of hun baan
wanneer bekend zou zijn dat zij softdrugs gebruiken.
De klanten begrijpen niet waarom in Dordrecht de wietpas is ingevoerd. Wanneer de
coffeeshophouder hen uitlegt dat het is gedaan om drugstoeristen te weren begrijpen
ze er nog minder van. Klanten van coffeeshops zijn van mening dat er in Dordrecht
niet of nauwelijks sprake is van drugstoerisme. Zij denken dat de wietpas vooral is
ingevoerd om hen in de gaten te houden. Voor hen is ook onduidelijk wie er inzicht
hebben in de ledenadministratie of in de toekomst de mogelijkheid krijgen de
ledenbestanden van coffeeshops in te zien. Volgens sommige klanten hebben zij van
coffeeshophouders te horen gekregen dat gegevens nu nog niet worden doorgegeven
aan overheidsinstanties, maar dat niet duidelijk is wat in de (nabije) toekomst gaat
gebeuren. Een garantie dat de gegevens niet aan derden zal worden verstrekt hebben
ze naar eigen zeggen niet gekregen. Naast werkgevers worden door deze bezoekers
politie en zorgverzekeraars genoemd als instanties die mogelijk inzage in
ledenbestanden zullen krijgen. Cannabisgebruikers lijken vooral bevreesd voor de
gevolgen die registratie kan hebben voor hun huidige werk, het vinden van een
(andere) baan en voor de zorgpremie die zij mogelijk moeten gaan betalen wanneer
een zorgverzekeraar zou weten dat zij drugs gebruiken.

Onduidelijkheid
Voor diverse eigenaren van coffeeshops is de wietpas en met name de registratie van
leden niet geheel duidelijk. Er blijft bij de exploitanten onduidelijkheid bestaan
ondanks: de informatie die er beschikbaar is; de uitleg van de gemeente die ze
hierover schriftelijk hebben gekregen en in maart 2012 tijdens een gesprek met de
burgemeester waarin de landelijke richtlijnen zijn uitgelegd; politie en gemeente die
de eerste maand na invoering bij de coffeeshophouders langs zijn geweest om te
controleren of zij het begrepen hadden of de ledenlijsten klopten en om nogmaals
uitleg te geven. Deze onduidelijkheid communiceren zij ook naar hun klanten. Zo
hangen er in coffeeshops posters waarop uitleg wordt gegeven over de invoering van
de wietpas. Daar staat onder meer op vermeld dat voor een lidmaatschap een uittreksel
uit de GBA nodig is. Dat is er na verloop van tijd afgehaald. In informatieformulieren
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die in zes van de acht coffeeshops worden uitgereikt aan klanten is vermeld dat je bij
slechts één coffeeshop lid mag zijn.5 Die mededeling is er volgens de
coffeeshophouders weer uitgehaald, omdat dit voor handhavers niet te controleren zou
zijn.
Bezoekers die vaak niet precies weten hoe de regelgeving rond de wietpas in elkaar
zit, krijgen van de coffeeshophouders te weinig duidelijkheid. Vooral bezoekers die
niet goed zijn geïnformeerd of al argwanend staan tegenover de overheid worden van
de coffeeshophouder niet veel wijzer en worden zo eerder gesterkt in hun achterdocht.

Verspreiding vraag
De drempel die een deel van de bezoekers ervaart bij het lid worden van een
coffeeshop leidt ertoe dat ze op zoek gaan naar alternatieven. In de coffeeshops in de
nabije omgeving van Dordrecht komen sinds 1 juli meer bezoekers uit Dordrecht. Dat
geldt vooral voor de coffeeshop in Zwijndrecht en in mindere mate voor de coffeeshop
in Sliedrecht.

Zwijndrecht
In Zwijndrecht is één coffeeshop gevestigd. Volgens de beheerder is er na 1 mei
nagenoeg geen toename geweest van klanten. Na 1 juli is het aantal bezoekers
gestegen. In de eerste vier maanden van 2012 kwamen in de coffeeshop ongeveer
2.500 klanten per week, in oktober waren dat er 3.400 per week. Dat betekent dat er
per dag zo’n 100 tot 150 bezoekers meer komen dan voor 1 juli. Om de drukte te
spreiden en te voorkomen dat er rijen voor de deur ontstaan is de coffeeshops
dagelijks een uur eerder geopend. Geschat wordt dat de helft van de nieuwe klanten
afkomstig is uit Dordrecht. De andere helft zijn klanten uit Brabant, maar ook OostEuropeanen die zich niet willen laten registreren in de coffeeshops in Dordrecht en
inwoners van Zwijndrecht die voorheen hun cannabis kochten in Dordrecht omdat zij
daar werken of er samen met vrienden naar toe gingen.
De omzet van de coffeeshop in Zwijndrecht is gestegen van drie naar vijf kilo per
week. Deze stijging is groter dan de toename van het aantal klanten. De klanten die er
komen, kopen derhalve meer softdrugs dan de gemiddelde klant voorheen deed. De
inschatting van de beheerder is dat de omzet met 40% is gestegen en de
bezoekersaantallen met 30%. Niet bekend is waarom de nieuwe klanten meer
softdrugs kopen. Doorgaans kopen bezoekers die een grotere afstand naar de
coffeeshop moeten afleggen vaker de maximaal toegestane hoeveelheid van vijf gram,
terwijl bezoekers die in de buurt wonen frequenter de coffeeshop bezoeken en kleinere
hoeveelheden halen. Wanneer klanten wiet doorverkopen krijgen ze een
toegangsverbod. Controle op doorverkoop is echter lastig.

Sliedrecht
In Sliedrecht is het aantal klanten in de enige coffeeshop in de gemeente eveneens
toegenomen na 1 juli. De stijging is minder omvangrijk dan in Zwijndrecht. Per dag
5

Twee coffeeshopeigenaren wilden aan dit gezamenlijke initiatief niet meewerken.
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komen er naar schatting van de eigenaar tien tot 15 klanten meer dan voorheen. Deze
klanten zijn voornamelijk afkomstig uit Dordrecht. Dit is ongeveer een tiende van de
toename die bij de coffeeshop in Zwijndrecht is geconstateerd.

Illegale handel
Gebruikers van cannabis die voorheen een coffeeshop in Dordrecht bezochten lijken
tevens meer gebruik te maken van het illegale aanbod. Volgens geïnterviewde
medewerkers van politie, gemeente, jongerenwerk en verslavingszorg is in Dordrecht,
evenals in andere gemeenten, sprake van illegale handel in drugs. Wat de omvang van
die handel is, is niet bekend. Er is een enkele bezoeker gesproken die de afgelopen
maanden wel eens softdrugs op straat heeft gekocht. De meeste bezoekers van de
coffeeshops die we hebben gesproken zijn al vanaf het begin lid.

Jongeren
Daarnaast is met een groot aantal jongeren buiten de coffeeshops gesproken,
sommigen zijn gebruiker, anderen niet. Zij geven aan over het algemeen eenvoudig
aan softdrugs te kunnen komen ook al zijn zij geen 18 jaar en komen ze de
coffeeshops niet in. Er is met geen enkele jongere onder de 18 jaar gesproken die
beweert softdrugs in een coffeeshop te kunnen kopen. Wanneer deze jongeren
softdrugs willen kopen doen ze dat via vrienden of bekenden. Wanneer ze vrienden
hebben die ouder zijn dan 18 jaar dan kopen die de softdrugs in een coffeeshop. Een
andere mogelijkheid is om bezoekers van coffeeshops op straat aan te klampen en te
vragen of zij softdrugs voor hen in de coffeeshop willen kopen. Volgens enkele
coffeeshophouders komt doorverkoop aan jongeren rond hun coffeeshop niet of
nauwelijks voor. Dat was volgens hen al zo, maar is sinds de invoering van de wietpas
nog steeds het geval.
De meeste jongeren zeggen echter aan softdrugs te komen via vrienden en bekenden.
Hierin is in wezen niets veranderd. Sommige jongeren geven wel aan dat het lastiger
voor ze is geworden om aan softdrugs te komen. De vrienden die ze hebben die het
voorheen in de coffeeshop haalden, kopen sinds de invoering van de wietpas niet
langer softdrugs in een coffeeshop in Dordrecht maar kopen dat elders. Zij moeten er
meer moeite voor doen en willen kennelijk niet altijd ook nog voor anderen kopen.
Deze vrienden die als tussenpersonen fungeren hebben we tijdens het veldwerk niet
gesproken, waardoor we niet weten om welke redenen zij dit niet meer of minder
frequent willen doen.

Politie
Volgens de politie is in Dordrecht sinds 1 juli geen sprake van een sterke toename van
de straathandel. Na 1 mei zijn er wel enkele aanhoudingen verricht, maar dat was in
voorgaande jaren ook het geval. Er zijn enkele aanhoudingen geweest in verband met
handel op straat aan drugstoeristen. De politie heeft echter geen signalen dat het aantal
dealers dat zich met de straathandel in drugs bezighoudt door de nieuwe criteria is
veranderd. Voor de politie is handel in drugs op straat lastig vast te stellen en te
bewijzen. Daarvoor is een arbeidsintensieve en langdurige aanpak nodig. De politie
geeft aan er wel veel aandacht voor te hebben, zeker sinds 1 mei. Dat geldt ook voor
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de toezichthouders. Wanneer er signalen zijn dat er wordt gedeald en er overlast is,
bezoeken politie en toezichthouders deze locaties vaker. Direct na 1 mei was er wel
sprake van een toename van het aantal buitenlandse voertuigen (uit België en
Frankrijk) in de binnenstad. Na 1 juli was dit voorbij.
De ervaring leert dat door de frequentere aanwezigheid van politie en toezichthouders
de handel zich verplaatst naar andere locaties. Zo kunnen bewoners het idee krijgen
dat de handel toeneemt, maar is dat volgens de politie vooral een gevolg van de
verplaatsing van de handel.

Ondernemers en bewoners
Op de Spuibrug, Spuiplein, Kleine en Grote Spuistraat en omliggende straten - met
name de Boogjes, Bethlehemplein, Lombardstraat, Belsteeg, Nieuwe Hilstraat en
Haringstraat zijn herhaaldelijk genoemd - wordt volgens ondernemers en bewoners
vooral in de zomermaanden vaak gedeald.6 Dat is een ontwikkeling die ze al langer
constateren. Volgens enkele ondernemers is de straathandel de afgelopen twee jaar
toegenomen. Het zou vooral om harddrugs gaan. Bewoners en ondernemers zien
toezichthouders hiertegen optreden door de dealers weg te sturen. Vaak lopen de
dealers zelf al bij de komst van de toezichthouders weg. Zij lopen simpelweg naar een
andere locatie en wachten rustig af tot de toezichthouders weer zijn vertrokken. Door
de smalle straten en stegen is het voor drugsdealers en -gebruikers ook vrij eenvoudig
om ongezien weg te glippen. Door een combinatie van onoverzichtelijke straten,
zijstraten en gangen, een ’s avonds schemerachtige omgeving en de aanwezigheid van
overige bezoekers is de handel en overlast er lastig te bestrijden. Daarnaast kan
meespelen dat de uitstraling en aantrekkingskracht van bijvoorbeeld de Grote
Spuistraat minder lijkt te zijn geworden. Deze aanloopstraat naar het centrum wordt al
enkele jaren minder druk bezocht. Het aanbod aan winkels verandert volgens enkele
ondernemers ook.
Met name volgens bewoners, maar ook volgens enkele overige geïnterviewde
personen, is de handel in drugs op straat de afgelopen zomermaanden, sinds de
invoering van de wietpas, toegenomen. Waar in voorgaande jaren de handel zich in
enkele straten en pleinen concentreerde is dit de afgelopen zomer uitgebreid naar
omliggende straten. Zo zegt een geïnterviewde hulpverlener dat hij in oktober een auto
met buitenlands kenteken in de buurt van de Grote Spuistraat parkeerde en direct door
twee jongens werd aangesproken of hij softdrugs wilde kopen.

6

Daarnaast worden door geïnterviewden andere locaties genoemd waar wel eens zou worden
gedeald. Onder meer Vogelplein, Statenplein, Vrieseplein, Kasperspad, St. Jorisweg,
Kromhout, Matena’spad en Kloostertuin. Jongeren wijzen Krispijn en Crabbehof aan als
wijken waar met name allochtone straatdealers actief zouden zijn. Tijdens het veldwerk zijn op
deze locaties geen dealactiviteiten waargenomen.
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Zwijndrecht en Sliedrecht
In Zwijndrecht noch Sliedrecht is volgens de politie de illegale (straat)handel
toegenomen. In beide gemeenten is in de straathandel geen enkele verandering
geconstateerd. De mening van de politie wordt gedeeld door de overige personen die
in Zwijndrecht en Sliedrecht zijn gesproken, waaronder vertegenwoordigers van de
coffeeshops, gemeente, ondernemers, bezoekers van de coffeeshop en enkele
softdrugsgebruikende jongeren.

3.2 Overlast
Bewoners en ondernemers is onder meer gevraagd naar veranderingen in overlast
rondom coffeeshops en de straathandel in hun woon- of werkomgeving sinds de
invoering van de wietpas. Daarnaast is gebruik gemaakt van aanvullende bronnen die
een beeld kunnen geven van de ontwikkelingen in de overlast rond coffeeshops en
illegale drugshandel waarmee bewoners en ondernemers te maken kunnen hebben.

Coffeeshops
Uit een bewonersonderzoek onder de direct omwonenden van de coffeeshops in
Dordrecht blijkt dat twee derde van de bewoners vaak (37%) of soms (30%) overlast
ervaart van de coffeeshop in hun woonomgeving (Onderzoekscentrum Drechtsteden
2011). De overlast bestaat volgens de bewoners voornamelijk uit parkeer- en
geluidsoverlast en vervuiling van de straat. De overlast doet zich niet bij alle
coffeeshops in dezelfde mate voor. Bij één coffeeshop is de overlast aanzienlijk
minder, terwijl bij twee andere coffeeshops tenminste de helft van de bewoners vaak
overlast ervaart.
Al eerder, in november 2010, hebben toezichthouders melding gemaakt van hun
ervaringen met overlast rond coffeeshops. Hun ervaringen blijken redelijk goed
overeen te komen met de ervaringen van de bewoners. De coffeeshops die volgens de
bewoners vaak overlast veroorzaken, worden ook door de toezichthouders genoemd
als de coffeeshops waar zij meer parkeer- en geluidsoverlast door met name auto’s
constateren dan rond de overige coffeeshops. Deze bezoekers van deze coffeeshops
zijn niet bereid parkeergeld te betalen en parkeren hun auto voornamelijk in de
avonduren vaak buiten de parkeervakken. Wanneer ze worden gewaarschuwd of een
bekeuring krijgen reageren ze regelmatig agressief. De coffeeshops waar volgens de
bewoners minder overlast is, scoren bij de toezichthouders beter. Over deze
coffeeshops wordt opgemerkt dat er alleen parkeeroverlast is en weinig agressie.
De burgemeester heeft de exploitanten van de coffeeshops aangesproken op de
resultaten van het onderzoek onder omwonenden van coffeeshops. Aan één
coffeeshop is door de burgemeester een formele waarschuwing gegeven. Het
voorkomen en beperken van overlast is een van de primaire verantwoordelijkheden
van de exploitanten van de coffeeshops. Volgens enkele coffeeshophouders is de
overlast na 1 juli sterk afgenomen. Zij wijzen hierbij vooral op de sterke daling van
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het aantal klanten. Omdat er minder bezoekers komen, is de overlast ook minder zo
redeneren zij. Daarnaast merken enkele coffeeshophouders op dat ze dealers in de
omgeving van hun coffeeshop wegsturen. Dealactiviteiten gaan volgens hen vaak
gepaard met overlast voor omwonenden. Zij willen geen overlast in de omgeving van
hun coffeeshop. Zij zijn zich er terdege van bewust dat overlastklachten van
omwonenden kan leiden tot tijdelijke sluiting van hun coffeeshop.

Zwijndrecht en Sliedrecht
Rond de coffeeshops in Zwijndrecht en Sliedrecht komt parkeer- en verkeersoverlast
wel eens voor. Handel in drugs komt rond de coffeeshops volgens de eigenaren niet of
nauwelijks voor. Als het al voorkomt vindt het volgens de coffeeshophouders niet
zichtbaar plaats.
- Zwijndrecht
In Zwijndrecht komt het volgens de coffeeshophouder vaker voor dat er auto’s met
draaiende motor voor de coffeeshop staan, auto’s fout staan geparkeerd en dat er wel
eens blowende jongeren rondhangen. Dat zou vooral komen doordat de nieuwe
bezoekers de regels van de coffeeshop nog niet kennen. Bezoekers die de regels
overtreden worden hierop gewezen door medewerkers van de coffeeshop. De
afgelopen maanden hebben zij vaker bezoekers buiten de coffeeshop aangesproken
omdat zij hun auto verkeerd hadden geparkeerd. Daarnaast hebben zij rondhangende
blowers weggestuurd. Dit optreden van medewerkers van de coffeeshop wordt
bevestigd door ondernemers die in de omgeving van de coffeeshops zijn gevestigd en
dit hebben waargenomen.
Daarnaast is het toezicht rond de coffeeshop versterkt. Zo wordt de beveiliging, die is
ingehuurd door de coffeeshopeigenaar, vaker ingezet. Dagelijks zijn rond sluitingstijd
beveiligers anderhalf uur aanwezig. Verder is de politie-inzet verhoogd. De politie is
na 1 juli vaker de omgeving van de coffeeshop gaan controleren en is ook vaker in
burgerkleding aanwezig geweest.
- Sliedrecht
In Sliedrecht heeft de extra aanloop van bezoekers uit Dordrecht volgens
toezichthouders en politie niet tot meer overlast geleid en zijn ook geen extra
maatregelen getroffen.

Straathandel
De bewoners waarmee in oktober en begin november 2012 in Dordrecht is gesproken
merken op dat er in de zomermaanden vooral veel overlast was door de toegenomen
drugshandel op straat. Dealers hielden zich op straat op en er hingen groepen jongeren
rond. Bewoners maken melding van wildplassers, rommel op straat, beschadigingen
aan auto’s en bedreigingen. Deze toename lijkt zich met name voor te doen rond het
Spuiplein, Kleine en Grote Spuistraat en omliggende straten. In een van die straten
hangt rond een belwinkel, die in 2010 al eens vanwege drugshandel voor zes maanden
is gesloten, vaak een groep personen rond. Volgens bewoners zou er sprake zijn van
drugshandel.
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Op een bewonersavond in november, georganiseerd door de bewonersvereniging van
het Lombardgebied, geven de bewoners aan dat het de afgelopen weken rustig is
geweest in hun buurt. Er wordt nog melding gemaakt van een auto met drie jongeren
die ’s avonds met de muziek hard aan door de buurt reed en waarvan door bewoners
wordt vermoed dat zij zich met drugshandel bezighouden, maar verder hebben
bewoners geen incidenten geconstateerd.
Eind oktober, begin november heeft de politie de drugshandel rond het Spuiplein
aangepakt. Er wordt volgens de politie vooral in bolletjes cocaïne gehandeld. De
politie is tussen 13.00 uur en 23.00 uur vrijwel permanent aanwezig geweest met
agenten in uniform en in burger. Daarnaast zijn toezichthouders ingezet. Door het
intensieve toezicht van de politie en de toezichthouders zouden momenteel de meeste
dealers uit de buurt zijn vertrokken.

3.3 Verkrijgbaarheid drugs jongeren
Uit de Nationale Drugsmonitor 2012 blijkt dat 37% van de jongeren onder de 18 jaar
aan cannabis komen via hun vrienden, waarvan ze het krijgen zonder het zelf te
hoeven kopen. Een vergelijkbaar percentage (39%) zegt het wel eens te kopen in de
coffeeshop, 18% koopt wel eens bij een (huis)dealer en tussen de zeven en 13% koopt
de cannabis wel eens bij iemand anders thuis, op straat, in het park of rond school.
Van de jongeren die zeggen softdrugs te kopen in de coffeeshop is niet bekend of zij
de cannabis zelf in de coffeeshop hebben gekocht of dit door anderen hebben laten
doen. Voor Dordrecht is het onwaarschijnlijk dat veel jongeren tot en met 17 jaar wel
eens cannabis in een coffeeshop kopen. In de afgelopen jaren is bij de frequente
controles in geen enkele coffeeshop in Dordrecht een jongere van onder de 18 jaar
aangetroffen. Ook in andere steden is dat slechts sporadisch het geval.
Geïnterviewde politiemensen en toezichthouders zijn unaniem van mening dat de
verkrijgbaarheid van softdrugs voor jongeren onder de 18 jaar sinds de invoering van
de wietpas niet veel is veranderd. De ingevoerde criteria zijn naar hun mening niet van
invloed op het aanbod waarvan jongeren onder de 18 jaar gebruik maken. Ook enkele
geïnterviewde jongerenwerkers en een medewerker van de verslavingszorg zijn van
mening dat de situatie voor jongeren onder de 18 jaar niet is veranderd.
Uit navraag bij enkele scholen voor voortgezet onderwijs blijkt dat begin november
scholen geen signalen hebben dat er op school wordt gedeald. Softdrugsgebruik en –
handel is volgens enkele directieleden een steeds terugkerend onderwerp in de
samenwerking tussen scholen en politie. Op het parkeerterrein van een school zijn
onlangs camera’s geplaatst. In het weekend zou op het parkeerterrein van de school in
drugs worden gehandeld. Daarbij zijn volgens de vertegenwoordiger van deze school
waarmee is gesproken geen leerlingen van zijn school betrokken. Begin oktober
hebben directies van enkele scholen een gesprek gehad met de burgemeester over
drugshandel in en rond scholen. Uit politiecijfers zou zijn gebleken dat drugshandel in
de nabijheid van scholen regelmatig voorkomt. In het gesprek geven directieleden aan
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dat er op school aandacht is voor de problematiek. Drugsgebruik wordt bijvoorbeeld
besproken met de leerlingenraad en er is aandacht voor verdachte voertuigen in de
omgeving van de school. Van een toename van drugsgebruik en –handel is volgens de
directieleden geen sprake. Een directielid geeft hierbij aan dat in de afgelopen periode
negen leerlingen zijn geschorst in relatie tot softdrugs. Een aantal zou in contact zijn
gebracht met de verslavingszorg. Verder hebben de jongeren die we tijdens het
veldwerk hebben gesproken de school niet als een locatie genoemd waar zij softdrugs
aanschaffen. Wel is door enkele jongeren opgemerkt dat zij op school wel iemand
kennen van wie ze drugs zouden kunnen kopen.

Vermenging harddrugs
Geen van de geïnterviewde personen heeft informatie over een eventuele vermenging
van soft- en harddrugs in Dordrecht. Of hierin door de invoering van de wietpas een
verandering is gekomen weten ze evenmin. Jongeren die zijn gesproken geven aan dat
zij alleen geïnteresseerd zijn in softdrugs. Zij zeggen niet te weten of de persoon van
wie zij softdrugs kopen ook harddrugs verkoopt. Een medewerker van de
verslavingszorg denkt dat de invoering van de wietpas niet tot een vermenging van
soft- en harddrugs heeft geleid. De drugsgebruikers waar hij zicht op heeft gebruiken
voornamelijk softdrugs en zijn dit blijven doen, ook al kopen ze dat niet allemaal meer
in de coffeeshop. Geen van die softdrugsgebruikers is volgens hem overgestapt op
harddrugs.
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4. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

De

Aanwijzing Opiumwet is per 1 januari 2012 aangepast. Aan de bestaande
AHOJG-criteria zijn sindsdien het Besloten-clubcriterium (B-criterium) en het
Ingezetenencriterium (I-criterium) toegevoegd. Door deze wijziging van het
coffeeshopbeleid zijn coffeeshops besloten clubs geworden die alleen toegankelijk
zijn voor ingezetenen van Nederland. De invoering vindt gefaseerd plaats. In de
zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland is dit sinds 1 mei 2012 van
kracht. Op 1 juli 2012 is de zogenoemde wietpas ook al in de gemeente Dordrecht
ingevoerd. Het Dordtse coffeeshopbeleid, dat in juni 2011 nog was geactualiseerd, is
hiermee verder aangescherpt. Met het regeerakkoord van 29 oktober 2012 vervalt de
wietpas, maar blijft de toegang tot coffeeshops voorbehouden aan ingezetenen. Uit een
brief van de minister van Veiligheid en Justitie eind november 2012 aan de Tweede
Kamer blijkt dat van het besloten clubcriterium en het afstandscriterium wordt
afgezien.

In opdracht van de gemeente Dordrecht heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL
de invoering van de wietpas in Dordrecht geëvalueerd. De probleemstelling van het
onderzoek zijn de ontwikkelingen die zich na invoering van de wietpas hebben
voorgedaan. Hierbij wordt ingegaan op de volgende onderzoeksvragen:
1. Is er een toename van de straathandel?
2. Komen jongeren sneller in aanraking met drugs?
3. Treedt op straat een vermenging op van soft- en harddrugs?
4. Is er sprake van een toename van overlast voor bewoners?
5. Welke gevolgen heeft het aangepaste coffeeshopbeleid van Dordrecht voor de
overige Drechtsteden?
6. Proberen gebruikers die zich niet laten registreren via andere kanalen aan drugs te
komen?
Om een antwoord te geven op bovenstaande vragen zijn gesprekken gevoerd met
medewerkers van politie, gemeente, verslavingszorg, jongerenwerk en scholen en
bewoners, ondernemers, coffeeshopeigenaren, bezoekers van coffeeshops en jongeren
in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht. In overleg met de opdrachtgever is besloten
voor deze evaluatie geen representatief onderzoek onder omwonenden van
coffeeshops uit te voeren. Een dergelijk onderzoek wordt reeds door het
Onderzoekcentrum Drechtsteden uitgevoerd. Wel zijn relevante documenten
bestudeerd, cijfers van de politie geanalyseerd en is veldwerk gedaan rond coffeeshops
en op locaties waar sprake zou zijn van rondhangende jeugd en/of van straathandel.7
Bij de beantwoording van de vragen wordt met name ingegaan op de ontwikkelingen
7

De onderzoeksopzet is sterk kwalitatief van aard en is ondersteund door een beperkte
hoeveelheid beschikbare kwantitatieve gegevens. Door geïnterviewden beschreven ontwikkelingen van voor en na invoering van de wietpas zijn derhalve lastig te kwantificeren.
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die na invoering van de wietpas zijn opgetreden. Omdat een nulmeting ontbreekt is
respondenten gevraagd naar hun ervaringen voor en na invoering van de wietpas.

Ad 1: Straathandel vooral verplaatst
Volgens de politie is er geen sprake van een toename van straathandel, terwijl met
name bewoners van de binnenstad rond het Spuiplein, Bethlehemplein en
Lombardstraat van mening zijn dat in de zomermaanden van 2012 na de invoering van
de wietpas in Dordrecht in hun buurt wel degelijk een toename heeft plaatsgevonden.
Dit hoeft niet met elkaar in tegenspraak te zijn, maar kan met maken hebben met een
verplaatsing c.q. verspreiding van de straathandel, waarvan volgens de politie sprake
is. Bewoners ervaren deze verplaatsing als een toename, hetgeen ook het geval kan
zijn wanneer de verplaatsing vooral richting hun buurt heeft plaatsgevonden. Voor de
hele stad zou volgens de beschikbare cijfers en de politie echter gelden dat het aantal
straatdealers na de invoering van de wietpas niet of nauwelijks is gewijzigd.
Politiecijfers laten een stijging zien van de handel in drugs in het Centrum en in West,
maar deze stijging doet zich echter al voor in 2011 en zet zich voort in 2012.
Een deel van de coffeeshopbezoekers maakt na de invoering van de wietpas op 1 juli
niet langer meer gebruik van het aanbod van softdrugs via de coffeeshops in
Dordrecht, waardoor de bezoekersaantallen en omzetten van de coffeeshops zijn
gedaald. Deze klanten, die zich niet willen laten registreren, kunnen gebruik maken
van alternatieven. Een deel wijkt uit naar aangrenzende gemeenten met een
coffeeshop. Zo trekt de coffeeshop in Zwijndrecht beduidend meer bezoekers (30%).
De helft zou afkomstig zijn uit Dordrecht, terwijl de andere helft Oost-Europanen
betreft die voorheen ook de coffeeshops in Dordrecht frequenteerden en drugstoeristen
uit België en Frankrijk die door de invoering van de wietpas op 1 mei niet langer in de
Brabantse steden voor hun cannabis terecht kunnen. De toename in Sliedrecht is
aanzienlijk bescheidener en is een tiende van die in Zwijndrecht.
Een ander alternatief voor personen, die wel softdrugs willen kopen maar zich niet bij
een coffeeshops als lid willen laten registreren, is de straathandel. Er zijn aanwijzingen
dat die in de eerste maanden na invoering een alternatief was voor sommige
gebruikers. De laatste maanden melden gebruikers zich echter in toenemende mate aan
als lid bij de coffeeshops. Overigens zijn sinds begin oktober ook alle coffeeshops
weer geopend. Op 1 juli waren vier van de acht coffeeshops tijdelijk gesloten.

Ad 2: Jongeren niet sneller in aanraking met drugs
Voor jongeren onder de 18 jaar is in principe niet veel veranderd. Voor invoering van
de wietpas konden zij niet in coffeeshops terecht en nu nog steeds niet. Er zijn geen
aanwijzingen dat in Dordrecht jongeren na invoering van de wietpas makkelijker of
minder makkelijk aan softdrugs kunnen komen. Nu het aantal geregistreerde leden van
coffeeshops achterblijft bij de verwachtingen hebben jongeren wellicht minder
mogelijkheden een beroep te doen op vrienden en bekenden die ouder zijn dan 18 jaar
en wel een coffeeshop mogen bezoeken. Er lijken echter nog voldoende alternatieven
voor jongeren te zijn overgebleven. Tijdens het veldwerk geven jongeren zelf ook aan
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dat het in Dordrecht niet moeilijk is om aan softdrugs te komen. Dat geldt overigens
niet alleen voor Dordrecht. Dit is in veel gemeenten in Nederland het geval.

Ad 3: Geen toename vermenging van soft- en harddrugs
In hoeverre er op straat een toenemende vermenging is opgetreden van de handel in
soft- en harddrugs is lastig te bepalen. Gezien de beperkte toename van de straathandel
en het feit dat de situatie voor jongeren onder de 18 jaar die softdrugs willen
aanschaffen niet is gewijzigd, is een toenemende vermenging van de soft- en
harddrugshandel niet aannemelijk. Daarnaast blijkt uit de aanhoudingen van
drugsdealers dat zij of softdrugs bij zich hebben of harddrugs, maar zelden of nooit
een combinatie van soft- en harddrugs. Dit wil overigens niet zeggen dat straatdealers
geen toegang tot beide soorten drugs kunnen hebben. Er lijkt eerder sprake te zijn van
een scheiding aan de vraagkant. Tijdens het veldwerk geven softdrugs gebruikende
jongeren aan dat zij helemaal niet geïnteresseerd zijn in harddrugs. Dit sluit aan bij de
landelijk relatief lage prevalentie van harddrugsgebruik onder jongeren, die in
Dordrecht niet anders zal zijn.

Ad 4: Geen substantiële toename overlast
Overlast van straathandel heeft zich in de zomermaanden van 2012 voorgedaan rond
het Spuiplein, Bethlehemplein, Lombardstraat en omliggende straten. Bewoners daar
klagen over een toename van dealactiviteiten, rondhangende jongeren, wildplassen,
rommel op straat en bedreigingen. In november 2012 is de rust in de buurt
weergekeerd. Politie en toezichthouders zijn veelvuldig aanwezig en treden op indien
nodig.
Bewoners rondom coffeeshops ervoeren in 2011 wel overlast rondom coffeeshops,
blijkt uit een enquête onder omwonenden (Onderzoekscentrum Drechtseden 2011).
Twee derde van de omwonenden had wel eens hinder van overlast. Rondom enkele
coffeeshops was de overlast (aanzienlijk) hoger dan rond andere. De burgemeester
heeft de eigenaren naar aanleiding van het omwonendenonderzoek uit 2011 gewezen
op hun verantwoordelijkheid. In 2013 vindt een volgende meting plaats waarmee
inzicht wordt gekregen in de ontwikkelingen van de ervaren overlast rond coffeeshops
tussen 2011 en 2013.
Drugshandel kan zich door maatregelen op bepaalde locaties verplaatsen naar andere
locaties. Er worden door geïnterviewden verschillende locaties genoemd waar
eveneens sprake zou zijn van (een toename van) drugshandel. Tijdens ons veldwerk
zijn geen dealers op die plekken aangetroffen. Wanneer de handel is uitgewaaierd over
een groot aantal locaties treedt verdunning van de problematiek op, waardoor de kans
op het aantreffen van dealers (zeer) klein is.
Rond de coffeeshops in Dordrecht lijkt na de invoering van de wietpas geen sprake
(meer) te zijn van een substantiële toename van de overlast. Door het verminderde
aantal bezoekers na de invoering van de wietpas is volgens de coffeeshophouders de
overlast eerder afgenomen dan toegenomen. Door de geringere aantallen bezoekers
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doen verkeer- en parkeerproblemen - verreweg de meest genoemde vormen van
overlast rond coffeeshops - zich minder voor.

Ad 5: Meer bezoekers coffeeshops in Zwijndrecht en Sliedrecht
In Zwijndrecht en Sliedrecht is sprake van een toestroom van Dordtenaren die de
coffeeshop in die plaatsen bezoeken. Dit leidt in Zwijndrecht, waar de toestroom
aanzienlijk groter is dan in Sliedrecht, tot enige verkeer- en parkeeroverlast rond de
coffeeshop. Door de openingstijden uit te breiden, meer toezicht en politiecontrole te
organiseren is de overlast echter beheersbaar. De overlast ontstaat ook omdat de
nieuwe bezoekers de regels die door de coffeeshop in Zwijndrecht worden gehanteerd
(nog) onvoldoende respecteren.
Noch in Zwijndrecht noch in Sliedrecht zijn er signalen dat de straathandel is
toegenomen.

Ad 6: Niet-leden gebruiken andere kanalen voor kopen van drugs
Gebruikers die zich niet willen laten registreren kunnen stoppen of gebruik maken van
andere kanalen om aan drugs te komen. Het stoppen met softdrugsgebruik is in
Dordrecht nog niet gesignaleerd. Dit is echter na zo’n korte periode ook nog lastig
vast te stellen. Op langere termijn zal het stoppen door wijzigingen in het aanbod tot
een lager percentage gebruikers kunnen leiden. Het gebruik maken van andere kanalen
om aan drugs te komen is wel vastgesteld. Dordtse gebruikers wijken met name uit
naar de coffeeshop in Zwijndrecht en in mindere mate naar die in Sliedrecht. In
hoeverre in toenemende mate gebruik is gemaakt van het aanbod op straat en wellicht
de ambulante handel is mede gezien het ontbreken van een goede nulmeting achteraf
lastig vast te stellen, maar ook omdat tijdens het veldwerk niet of nauwelijks
dealactiviteiten in Dordrecht zijn waargenomen. Een eventuele toename van
ambulante handel, waarbij via mobiele telefoons contact wordt gelegd en de bestelling
bij de gebruiker thuis of op een van te voren afgesproken plek wordt afgeleverd, is nog
lastiger vast te stellen, omdat deze veel minder zichtbaar is dan handel op straat.

Ten slotte
Gebruikers die zich niet willen laten registeren zijn vaak onvoldoende geïnformeerd
over de wietpas. Zij vragen zich met name af wat er met hun persoonsgegevens
gebeurt: wie hebben daar toegang toe en wat gaat er mee gebeuren. Gebruikers zijn
bang dat het lidmaatschap hun maatschappelijke carrière bedreigt, gevolgen heeft voor
een uitkering of voor de zorgpremie en dergelijke.
Naast de landelijke en lokale overheid speelt ook de coffeeshophouder een belangrijke
rol in de informatievoorziening van de coffeeshopbezoekers. Naarmate de coffeeshopeigenaar onduidelijker en vager is over hoe de registratie er uit ziet en wie er toegang
hebben of krijgen tot de ledenadministratie zullen gebruikers terughoudender zijn om
lid te worden. Klanten voelen zich hierdoor onzeker en worden terughoudender om
zich te laten registreren. Wanneer coffeeshophouders van begin af aan duidelijk zijn
(geweest) en hun klanten de garantie geven dat hun gegevens bij hen in veilige handen
zijn, worden er meer gebruikers lid.
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BIJLAGE

GEÏNTERVIEWDE PERSONEN

Politie/toezicht
Gemeente
Instellingen*
Bewoners/
ondernemers
Coffeeshopeigenaren
Jongeren/bezoekers
coffeeshop (veldwerk)

Dordrecht

Zwijndrecht

Sliedrecht

Totaal

7
4
11
13

1
1
2
2

2
1

10
6
13
15

7
30

1

1

9
30

4

83

Totaal
72
7
* Scholen, woningcorporaties, verslavingszorg en jongerenwerk
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