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Samenvatting
Bijgaand ontvangt u, conform toezegging, de Evaluatie Invoering Wietpas
Dordrecht door onderzoeksbureau IntravaL Daarnaast wordt u geïnformeerd over
de gevolgen van de wijziging van het landelijk coffeeshopbeleid voor het
coffeeshopbeleid ïn Dordrecht,
1. Wat is de aanl eiding?
De aanleiding tot deze raadsinformatiebrief is tweeledig; enerzijds de toezegging
van de burgemeester om de gevolgen van de invoering van de "wietpas" te
monitoren en u hierover te informeren voor eind 2012, anderzijds de wijziging van
het landelijk coffeeshopbeleid.
2* Wat wil l en we bereiken?
Middels deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de gevolgen van de
invoering van de wietpas in Dordrecht. Daarnaast willen wij in Dordrecht een
coffeeshopbeleid voeren dat in overeenstemming is met de landelijke kaders en u
hierover informeren.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Op 20 juni 2012 heeft de burgemeester u in de adviescommissie toegezegd om de
gevolgen van het gewijzigde coffeeshopbeleid van 4 mei 2012, waarmee het
besloten clubcriterium en het ingezetenencriterium ingevoerd worden, te
monitoren.
De burgemeester heeft opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar
onderstaande zaken, die tijdens de commissievergadering aan de orde zijn
geweest:
- mogelijke toename van straathandel;
- dat jongeren daardoor mogelijk sneller in aanraking met drugs komen;
- de mogelijke vermenging van soft- en harddrugs op straat;
- eventuele toename van overlast voor bewoners;
- gevolgen van het aangepaste coffeeshopbeleid in Dordrecht in de andere
Drechtsteden;
- het aantal mensen dat zich registreert in coffeeshops of via andere kanalen aan
drugs probeert te komen.
Het onderzoek is uiteindelijk uitgevoerd door onderzoeksbureau Intravai, dat veel
ervaring heeft met onderzoeken op het gebied van coffeeshops en drugs(overlast).
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Sinds 1995 heeft Intraval, In opdracht van landelijke en/of lokale overheden, een
breed scala aan onderzoeken en evaluaties verricht op het gebied van coffeeshops
en coffeeshopbeleid,
Kort samengevat concludeert Intraval dat sinds de aanpassing van het
coffeeshopbeleid:
- er niet zo zeer sprake is van een toename, maar vooral van verspreiding van de
straathandel;
- jongeren niet sneller in aanraking met drugs komen;
- een toename in de vermenging van soft= en harddrugs op straat niet
aannemelijk is;
- er Is geen sprake van een substantiële toename van overlast;
- niet-leden van coffeeshops andere kanalen gebruiken om aan drugs te komen,
met name de coffeeshop in Zwijndrecht. Bij deze coffeeshop is sprake van enige
toename van (voornamelijk parkeer- en verkeersoverlast.
Het doet ons deugd om te constateren dat de toename van de overlast vooral een
kwestie van beeldvorming lijkt te zijn geweest. In sommige buurten is de overlast,
als gevolg van de spreiding ervan, toegenomen. De spreiding van overlast zal deels
te maken hebben met de controles door de politie en Toezicht, Daarnaast Is een
aantal coffeeshops tijdelijk gesloten geweest. Mede vanwege de spreiding van de
drugshandel zijn op de overlastgevende locaties tijdens het veldwerk geen dealers
aangetroffen,
Met betrekking tot de straathandel en verkoop (van soft- en harddrugs) aan
jongeren heeft de aanpassing van het coffeeshopbeleid c.q. de invoering van de
"wletpas" weinig tot geen veranderingen teweeg gebracht. Daarbij Is het opvallend
dat gebruikende jongeren aangeven dat zij niet geïnteresseerd zijn in harddrugs.
Meting OCD
Het onderzoek van Intraval heeft zich niet specifiek gericht op overlast die wordt
ervaren door de direct omwonenden van coffeeshops. Op grond van het
aangescherpte coffeeshopbeleid 2011 heeft het Onderzoekscentrum Drechtsteden
(OCD) in 2011 een nulmeting naar overlast in de directe omgeving van coffeeshops
uitgevoerd. Medio 2013 zal het OCD een tweede meting uitvoeren. Wij zullen u
uiteraard informeren over de uitkomsten hiervan,
Aanpassing landelijk coffeeshopbeleid
In het regeerakkoord Is aangekondigd dat het landelijk coffeeshopbeleid zal worden
aangepast, De minister van Veiligheid en Justitie heeft dit nader toegelicht In zijn
brief aan de Tweede Kamer van 19 november 2012. Een kopie van de brief treft u
als bijlage aan. Ter formalisering van de door de minister aangekondigde
beleidswijziging, zal de Aanwijzing Opiumwet (het landelijk kader voor het
coffeeshopbeleid) worden aangepast. Vervolgens zal ook het coffeeshopbeleid van
de gemeente Dordrecht worden geactualiseerd. Vooruitlopend op die formele
wijzigingen, willen wij u bij deze informeren over de gevolgen die dit heeft voor het
coffeeshopbeleid van Dordrecht,
Besloten cluhcriterium
Toegang tot de coffeeshop en verkoop van softdrugs is niet langer voorbehouden
aan leden van de coffeeshop. De verplichte ledenadministratie van de coffeeshops
hoeft niet meer gebruikt te worden. De ledenadministratie wordt per direct niet
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meer gecontroleerd en gehandhaafd. Bovendien wordt van de coffeeshophouders
verwacht dat zij de aangelegde ledenlijsten vernietigen,
Ingëzetënëncrltërium
Het Ingezetenencriterium blijven we onverkort handhaven. Dat betekent dat
toegang tot de coffeeshop en verkoop van softdrugs enkel toegestaan is aan
ingezetenen van Nederland. Het blijft de verantwoordelijkheid van de
coffeeshophouder om vast te stellen of iemand Ingezetene is. Daarvoor kan de
coffeeshophouder vragen naar een uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie,
maar dit is geen verplichting. Als verplichting blijft wel gelden dat bezoekers van
coffeeshops zich moeten kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.
Afstandscriterium
Op basis van de brief van de minister zien wij geen aanleiding om de vereiste
afstand tussen coffeeshops en scholen van voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs aan te passen. De in het coffeeshopbeleid opgenomen norm van
350 meter blijft dan ook van kracht,
a. Inspraak en communicatie
Onderzoek invoering wietpas Dordrecht
Niet van toepassing.
Aanpassing landelijk coffeeshopbeleid
De coffeeshophouders zijn schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van de
wijziging van het landelijke coffeeshopbeleid in Dordrecht, Vla de pagina
gemeentenïeuws in de Stem van Dordt worden de wijzigingen in het
coffeeshopbeleid bekend gemaakt. De informatie op de gemeentelijke websites
over de "wietpas" en het bezoeken van coffeeshops Is aangepast,
b. Vervolgtraject besluitvorming
Na de wijziging van de Aanwijzing Opiumwet zal de burgemeester het gemeentelijk
coffeeshopbeleid actualiseren.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Bij deze raadsinformatiehrief horen de volgende bijlagen:
Onderzoek invoering wietpas Dordrecht.
Brief Minister van Veiligheid en Justitie.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
/
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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