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Samenvatting 
 
 
Achtergrond en doel 
Amsterdam voert de pilot coffeeshops uit, een project dat mede door het rijk gefinancierd 
wordt. In de pilot worden aspecten van het nieuwe Amsterdamse coffeeshopbeleid 
uitgewerkt. Dit beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, transparantie en 
spreiding van coffeeshops. De pilot heeft daarnaast als doel overlast van coffeeshops 
tegen te gaan. De pilot kent in hoofdlijnen drie onderdelen:  

1. Informatieverzameling door het beter ontsluiten van informatie over 
coffeeshops en het uitvoeren van veldonderzoek onder coffeeshops 

2. Het formuleren van nieuwe criteria voor experimentele coffeeshops in het 
kader van de pilot  

3. Het uitvoeren en monitoren van de experimentele coffeeshops 
Door het uitvoeren van de pilot coffeeshops wil het college inzicht krijgen in overlast van 
en beeldvorming over de coffeeshops en onderzoeken welke voorwaarden (aan o.a. 
locatie, exploitant en bedrijfsvoering) gesteld kunnen worden om bij te dragen aan een 
kleinschalige, transparante en beheersbare branche, die verantwoordelijkheid neemt voor 
de omgeving en risicovol gebruik. In het experiment wordt de mogelijkheid geschapen 
voor de verplaatsing van enkele coffeeshops naar een vrijgevallen of nieuwe locatie.  
 
Opzet experiment 
Het experiment maakt verplaatsing van een beperkt aantal (max 5) bestaande 
coffeeshops mogelijk, waarbij de exploitant kan kiezen uit drie exploitatievormen: ‘alleen 
ter plekke consumeren’, ‘alleen afhalen’ of een combinatie van deze twee. De 
achtergebleven locatie wordt van de lijst met gedoogde verkooppunten gehaald – 
terugkeren is dus niet mogelijk. De nieuwe locatie is tijdelijk, voor twee jaar. De 
coffeeshops die mee doen in de pilot worden gedurende die tijd gemonitord. Na afloop 
van het experiment wordt bepaald of de locatie en de exploitatievorm definitief worden. 
Op basis van de ervaringen in de pilot zal bekeken worden in hoeverre er aanleiding is om 
het bestaande beleid aan te passen.  Gekozen is voor maximaal 5 coffeeshops in het 
experiment vanwege de inzet voor monitoring en handhaving.  
 
Conform het Visiedocument coffeeshops is spreiding van coffeeshops geen doel op zich, 
maar een middel om andere doelen te bereiken. Uit de onderzoeken in de pilot blijkt dat 
de locatie van een coffeeshop voor bezoekers geen belangrijke factor is en dat 
ondernemers deels bereid zijn om naar een nieuwe plek (waar nu geen of weinig 
coffeeshops zijn) te verhuizen. Daarom wordt in de pilot niet vooraf een spreidingsplan 
opgesteld. Onderzocht wordt in hoeverre het loslaten van de statische lijst van adressen 
met gedoogde verkooppunten bijdraagt aan een betere spreiding over de stad. Achteraf 
wordt bekeken welke aanvullende maatregelen er eventueel nog nodig zijn om een betere 
spreiding te bewerkstelligen. In de pilot wordt wel gepoogd om in stadsdelen Zuidoost, 
Noord en Nieuw-West (meer) coffeeshopvestiging(en) mogelijk te maken. Coffeeshops 
die naar deze stadsdelen willen verplaatsen krijgen voorrang op deelname aan de pilot. 
Verplaatsing van een ander stadsdeel naar stadsdeel Centrum is uitgesloten. 
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Verplaatsing binnen een zelfde stadsdeel is wel mogelijk, maar bijvoorkeur niet alleen 
binnen stadsdeel Centrum.  
De pilot moet uitwijzen of het mogelijk is om een aantal locatiespecifieke overlastsituaties 
op te heffen, door verplaatsing naar een locatie die beter is afgestemd op de betreffende 
exploitatievorm. Coffeeshops waar nu problemen met locatiespecifieke overlast bekend 
zijn krijgen daarom voorrang op deelname.  
 
Programma van eisen 
Onderzoeken en gegevens uit de infomatieverzamelingsfase (fase 1 van de pilot) vormen 
de basis voor het programma van eisen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen 
voorwaarden, voorrangscriteria, aandachtspunten en beperkingen. De huidige 
gedoogvoorwaarden blijven van toepassing.  
 
Voorwaarden voor verplaatsing: 

- Exploitanten moeten een beheersplan opstellen waarin ze aangeven hoe ze 
overlast gaan voorkomen en hoe ze, indien van toepassing ‘alleen binnen 
consumeren’ realiseren. Het beheersplan wordt onderdeel van de 
exploitatievergunning. 

- Voor alle exploitatievormen geldt dat de locatie waarnaar verplaatst wordt een 
horecabestemming moet hebben. Als deze er niet is, is medewerking van het 
Dagelijks Bestuur van het betreffende stadsdeel vereist om een 
omgevingsvergunning af te geven.  

- Bij de exploitatievorm ‘alleen afhalen’ en de combinatievariant dient de locatie 
gelegen te zijn aan het Hoofdnet Auto of in een winkelgebied, en de lokale 
verkeerssituatie geschikt te zijn voor een (gedeeltelijke) afhaalfunctie.  

- Bij alle exploitatievormen dient de nieuwe locatie op minimaal 350 meter 
loopafstand te liggen van een vestiging van voortgezet of middelbaar 
beroepsonderwijs. 

 
Voorrang wordt gegeven aan: 

- Coffeeshops waar nu problemen met locatiespecifieke overlast bekend zijn. 
- Coffeeshops die zich willen vestigen in Zuidoost, Noord of Nieuw-West. 

 
Aandachtspunten bij de beoordeling van de aanmeldingen: 

- Voldoende parkeergelegenheid. 
- Geen directe nabijheid jongerencentrum, of andere locatie waar regelmatig 

groepen jongeren beneden de 18 jaar bijeenkomen 
- Geen directe nabijheid openbare speelgelegenheid voor kinderen 
- Bij de beoordeling wordt het indexcijfer van de buurt van vestiging in de meest 

recente Veiligheidsmonitor betrokken (objectieve en subjectieve veiligheid) 
- Het zaakoppervlak van de nieuwe locatie mag bijvoorkeur niet groter zijn dan de 

huidige locatie.  
- Duidelijk moet zijn welke natuurlijke persoon economisch belang, zeggenschap 

en leiding heeft in de coffeeshop, deze persoon dient het aanspreekpunt te zijn 
voor de gemeente. Mocht dit tussentijds wijzigen, dan is de vergunninghouder 
verplicht dit bij de gemeente te melden 
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- Duidelijk moet zijn in hoeverre de coffeeshop gelieerd is aan andere coffeeshops 
in Amsterdam (op bedrijfs- of persoonsniveau) 

- Leidinggevenden en personeelsleden hebben de cursus goed gastheerschap 
coffeeshoppersoneel gevolgd 

- Voorlichtingsmateriaal moet voldoende aanwezig zijn, bij afhalen moet verplicht 
een ‘bijsluiter’ verstrekt worden. 

 
Beperkingen 

- Er wordt geen terrasvergunning verstrekt aan deelnemers in de pilot 
- Verplaatsing van een ander stadsdeel naar stadsdeel Centrum is niet mogelijk 
- De openingstijd van een coffeeshop met als exploitatievorm ‘alleen afhalen’ wordt 

gemaximeerd tot 22.00 uur.  
 
Procedure 
Coffeeshops die willen deelnemen aan het experiment kunnen zich met een geschikte 
locatie aanmelden bij het stadsdeel waar ze zich willen vestigen. De aanmeldingsperiode 
start na bespreking in de raadscommissie op 2 februari en sluit op 29 februari 2012, tenzij 
anders bekend wordt gemaakt. De exploitant meldt zich aan bij het stadsdeel waar de 
coffeeshop gevestigd zou moeten worden. De aanmeldingen worden door de stadsdelen 
in samenwerking met de politie en belastingdienst per geval beoordeeld op basis van het 
programma van eisen en de exploitanten worden gescreend. Ook een gesprek met de 
exploitant is onderdeel van de selectieprocedure waarbij aandacht is voor de verwachte 
doelgroep van de coffeeshop. Daarna wordt aan de Driehoek een besluit voorgelegd 
welke coffeeshops in welke exploitatievorm op welke locatie van start kunnen gaan.  
Daarna verlenen stadsdelen (namens de burgemeester) de exploitatievergunning en 
gedoogverklaring. Het stadsdeel blijft aanspreekpunt richting de bewoners en 
ondernemers. Een nadere beschrijving van de procedure en werkwijze wordt aan de 
stadsdelen toegezonden. 
 
Monitoring 
De verplaatsingen in het kader van het experiment worden uitgebreid gemonitord. Vóor 
opening wordt een nulmeting uitgevoerd. Communicatie met de buurt rondom de beoogde 
locatie van de coffeeshop zal plaatsvinden in overleg met het stadsdeel en het nog te 
selecteren onderzoeksbureau dat de nulmeting gaat uitvoeren. Na een half jaar wordt een 
éénmeting uitgevoerd en na anderhalf jaar een eindmeting. In de metingen is o.a. 
aandacht voor de verwachte en gerealiseerde overlast en bezoekersstromen. Afhankelijk 
van de uitkomsten van de metingen kunnen tussentijds extra maatregelen worden 
genomen. Na uiterlijk twee jaar besluit de Driehoek of de nieuwe locatie definitief wordt. 
Terugkeren naar de oude locatie is uitgesloten. 
 
Informatieuitwisseling ketenpartners 
In een apart traject, parallel aan de uitvoering van het experiment wordt de komende tijd 
gewerkt aan het inrichten van een stedelijk informatieknooppunt coffeeshops. Daarin 
wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van het informatiesysteem van het Regionale 
Informatie en Expertisecentra (RIEC) waarop de gemeente Amsterdam is aangesloten, 
om in samenwerking met de ketenpartners de casussen van verplaatste coffeeshops te 
monitoren en informatie uit te wisselen. Het doel hiervan is te komen tot betere informatie-
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uitwisseling over alle coffeeshops en op alle facetten, ten behoeve van de bestuurlijke en 
integrale aanpak van bestrijding van criminaliteit. De aanbevelingen uit Emergo en de 
geplande Bibob-doorlichting van alle Amsterdamse coffeeshops worden hierbij betrokken 
en de kennis die met het project Emergo is opgedaan wordt hierbij benut. 
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1   Inleiding 

 

1.1  Aanleiding 

Het college van B&W van de gemeente Amsterdam heeft op verzoek van het toenmalige 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (nu: Veiligheid en Justitie) in de 
zomer van 2010 een voorstel ingediend om mee te doen aan de pilot coffeeshops. Het 
ministerie was op zoek naar proefprojecten in het land om te onderzoeken wat effectieve 
maatregelen zijn om de overlast van coffeeshops tegen te gaan.  
 
Het Amsterdamse voorstel is op 30 augustus 2010 gehonoreerd door het rijk, dit betekent 
dat Amsterdam een financiële bijdrage ontvangt om de pilot uit te voeren, 75% van de 
totale kosten.  
 
In de Amsterdamse pilot coffeeshops worden aspecten van het nieuwe Amsterdamse 
coffeeshopbeleid uitgewerkt1. Dit beleid is gericht op het bevorderen van kleinschaligheid, 
transparantie, beheersbaarheid en spreiding van coffeeshops. Daarnaast heeft de pilot 
het doel om overlast door coffeeshops tegen te gaan.  
De pilot coffeeshops bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen2: 

1. Informatieverzameling door het beter ontsluiten van informatie over 
coffeeshops en het uitvoeren van veldonderzoek onder coffeeshops 

2. Het formuleren van nieuwe criteria voor experimentele coffeeshops in het 
kader van de pilot 

3. Het uitvoeren en monitoren van de experimentele coffeeshops 
 
In deze notitie wordt ingegaan op de opzet van het experiment en het programma van 
eisen voor de experimentele coffeeshops.  
 
1.2  Doel 

Door het uitvoeren van de pilot coffeeshops wil het college inzicht krijgen in overlast van 
en beeldvorming over de coffeeshops en onderzoeken welke voorwaarden (aan o.a. 
locatie, exploitant en bedrijfsvoering) gesteld kunnen worden om bij te dragen aan een 
kleinschalige, transparante en beheersbare branche, die verantwoordelijkheid neemt voor 
de omgeving en risicovol gebruik. In een experiment wordt de mogelijkheid geschapen 
voor de verplaatsing van enkele coffeeshops naar een vrijgevallen of nieuwe locatie.  
 

                                                      
1
 Zie de Amsterdamse Visie op Coffeeshops, dd. november 2010 

2
 Zie Plan van Aanpak Pilot coffeeshops, dd. november 2010 
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2  Opzet experiment 
 

2.1  Experiment versus bestaand verplaatsingsbeleid 

Aan het experiment in de pilot coffeeshops kunnen een beperkt aantal (max. 5) 
coffeeshops deelnemen. In dit hoofdstuk wordt beschreven op wie de pilot zich richt, in 
het volgende hoofdstuk wordt beschreven aan welke eisen de coffeeshopexploitanten die 
mee willen doen, moeten voldoen.  
 
Door de pilot wordt het mogelijk een coffeeshop te verplaatsen naar een nieuwe locatie, 
naar een vrijgevallen locatie als gevolg van weigering of intrekking van de 
gedoogverklaring, of naar een bestaande locatie (door overname). Uitgangspunt is dat er 
altijd een locatie wordt achtergelaten. Deze achtergelaten locatie wordt van de lijst van 
gedoogde coffeeshoplocaties afgehaald3. Ander uitgangspunt voor het experiment is dat 
overlast en overige negatieve effecten van de coffeeshop zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen. Daarom worden objectieve vestigingscriteria gesteld, zodat de vrijgevallen of 
nieuwe vestigingslocatie zelf niet ter discussie staat.  
 
Verplaatsing in de pilot versus het vigerende beleid 
In het vigerende coffeeshopbeleid4 is verplaatsing ook al mogelijk, op grond van: 

- Overlast; 
- Vanwege een ongunstige ligging;  
- Wanneer kan worden aangetoond dat het niet meer (voldoende) aanwezig zijn 

van officieel gedoogde verkooppunten in een stadsdeel leidt tot een niet te 
accepteren druk op het woon- en leefklimaat.  

 
Gebleken is echter dat verplaatsing in de praktijk vaak lastig is. De procedure in het 
vigerende beleid is dat de burgemeester advies vraagt aan de stadsdelen over de 
geschiktheid van de door de exploitant aangedragen locatie. In de pilot worden vooraf 
objectieve locatiecriteria bepaald, gezamenlijk door het college en de 
stadsdeelvoorzitters. De locaties in de pilot zijn tijdelijk. Afhankelijk van de evaluatie van 
de vestiging na looptijd van het experiment kan de locatie definitief worden 
(terugverhuizen is niet mogelijk). Na evaluatie wordt ook bepaald of de gestelde criteria 
worden uitgewerkt in beleid.  
 
De pilot-criteria gelden gedurende de looptijd in principe voor alle verplaatsingsverzoeken 
die worden ingediend, ook na de start van het experiment. Het is de bedoeling dat het 
experiment begin 2012 van start gaat. De looptijd van het experiment is twee jaar.  
 

                                                      
3
 Eventuele derving die hieruit voortkomt voor eigenaar/verhuurder wordt niet vergoed. De gemeente is niet 

verantwoordelijk voor claims.  
4
 Notitie Het Amsterdamse Coffeeshopbeleid, 2008 
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2.2  Naar een spreidingsplan 

Er ligt een wens van de gemeenteraad om te komen tot een evenwichtige spreiding van 
coffeeshops over de stad (motie aangenomen bij de behandeling van de Strategienota 
Coalitieproject 1012 in 2009). In het visiedocument coffeeshops5 staat opgenomen dat 
spreidingsbeleid grondig onderzoek vereist en een nieuwe wijze van omgaan met de 
huidige – statische - lijst van adressen waar de softdrugverkoop wordt gedoogd. 
Daarnaast staat in het visiedocument coffeeshops dat spreiding geen doel op zich is, 
maar een instrument dat ingezet kan worden om andere doelen te bereiken (tegengaan 
van overlast, bevorderen kleinschaligheid, transparantie en beheersbaarheid).  De pilot 
coffeeshops zal bij een succesvol resultaat leidraad zijn voor de beoogde evenwichtige 
spreiding van coffeeshops over de stad. 
 
In de pilot coffeeshops wordt niet vooraf een spreidingsplan opgesteld, waarop staat 
aangegeven waar coffeeshops zich mogen vestigen. Er worden locatievoorwaarden 
gesteld en vervolgens kunnen exploitanten zelf een locatie voordragen die aan de criteria 
voldoet. Achteraf wordt onderzocht hoe het loslaten van de statische lijst van adressen 
bijdraagt aan een betere spreiding over stad. Ook wordt dan bekeken welke andere 
maatregelen er eventueel nog nodig zijn om een betere spreiding te bewerkstelligen.  
 
Het College hecht er wel aan om in de pilot een coffeeshopvestiging in stadsdeel Zuidoost 
mogelijk te maken, omdat daar op dit moment, ondanks de wens van stadsdeel, nog 
steeds geen coffeeshop gevestigd is. Ook in de stadsdelen Nieuw-West en Noord zijn 
slechts een beperkt aantal coffeeshops aanwezig. Het College geeft de voorkeur aan een 
nieuwe vestiging in één van deze stadsdelen boven de stadsdelen Centrum, Zuid en 
West. Verplaatsing binnen een zelfde stadsdeel is wel mogelijk, maar bijvoorkeur niet 
alleen binnen stadsdeel Centrum.  
 
 
2.3  Doelgroep  

De pilot heeft als doel om overlast tegen te gaan en kleinschaligheid, beheersbaarheid, 
transparantie en spreiding te bevorderen. Dit wordt uitgewerkt door in de pilot te 
onderzoeken wat de effecten zijn van verschillende exploitatievormen en locaties van een 
aantal coffeeshops in Amsterdam. Daarbij gaat het erom dat de coffeeshops die meedoen 
aan de pilot een bijdrage leveren aan de gestelde doelen voor de pilot.  
 
Er kunnen een beperkt aantal coffeeshops mee doen aan de pilot coffeeshops, vanwege 
de inzet die gepleegd moet worden ten aanzien van monitoring gaat het om maximaal 5 
coffeeshops6.  
 
Deelname staat open voor alle exploitanten met een geldige gedoogverklaring afgegeven 
door de burgemeester van Amsterdam, die een locatie aandragen die voldoet aan de in 
de volgende paragraaf beschreven criteria. Dit houdt in dat nieuwe exploitanten niet mee 

                                                      
5
 Zie ook bijlage 2 voor de tekst over spreiding in het Visiedocument 

6
 In het pilotvoorstel aan het rijk, dd juli 2010, is het budget opgenomen waarbinnen de pilot uitgevoerd wordt.  
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kunnen doen aan de pilot7. De reden hiervoor is dat één van de doelstellingen van de pilot 
het bevorderen van spreiding van coffeeshops over de stad is. Een nieuwe exploitant laat 
geen andere locatie achter, en levert zo geen bijdrage aan de spreiding over de stad.  
 
Wanneer het aantal geldige aanmeldingen het maximum aantal deelnemende plekken 
overschrijdt kan de burgemeester in overleg met de Driehoek bepalen dat bepaalde 
coffeeshops voorrang hebben op deelname in de pilot. Het gaat om:  

- coffeeshops waar op dit moment problemen met locatiespecifieke overlast bekend 
zijn (bij het stadsdeel, politie of centrale stad). De pilot is met name bedoeld om 
deze coffeeshops de mogelijkheid te geven zich op een beter geschikte locatie te 
vestigen (zie ook pagina 15). 

- coffeeshops die zich op een (nieuwe) locatie in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw 
West of Noord willen vestigen.  

 
2.4  Drie typen 

Om de effecten van de gestelde criteria goed te kunnen monitoren is al in het pilotvoorstel 
aan het rijk (dd. juli 2010) voorgesteld om uit te gaan van drie typen coffeeshops. Het gaat 
om twee nieuwe vormen: een coffeeshop waar alleen softdrugs afgehaald mag worden 
(alleen afhalen) en een coffeeshop waar alleen ter plekke geconsumeerd mag worden 
(alleen zitten). De derde exploitatievorm die wordt toegestaan in de pilot is een op dit 
moment al gebruikelijke exploitatievorm in Amsterdam: een combinatie van zitten en 
afhalen. Sommige criteria in het volgende hoofdstuk gelden specifiek voor één type 
exploitatievorm.  
 
2.5  Verplaatsingsverzoeken 

Tussen januari en september 2011 hebben verschillende coffeeshopexploitanten een 
verzoek om verplaatsing van hun coffeeshop ingediend.  
Het gaat om: 

- verplaatsing van West naar Oost of Westpoort 
- verplaatsing van Zuid naar Nieuw West  
- meerdere verplaatsingen binnen stadsdeel Centrum  
- verplaatsing van stadsdeel Centrum naar stadsdeel Oost 

Daarnaast heeft een beoogde coffeeshopexploitant in Zuidoost een informatieverzoek 
ingediend voor twee locaties voor een mogelijke coffeeshopvestiging in stadsdeel 
Zuidoost. 
Deze (ver)plaatsingsverzoeken kunnen worden betrokken in de pilot wanneer de 
ondernemers zich aanmelden voor deelname volgens de in dit document beschreven 
aanmeldingsprocedure en voldoen aan de in het volgende hoofdstuk beschreven 
voorwaarden.  
 

                                                      
7
 Een uitzondering kan gemaakt worden bij de vestiging van een coffeeshop in Amsterdam Zuidoost, in verband 

met gesprekken van het stadsdeel met exploitanten die afgelopen jaren geïnteresseerd waren om in het 
stadsdeel een coffeeshop te mogen exploiteren. Hier zou voor een nieuwe exploitant eventueel een uitzondering 
gemaakt kunnen worden.  
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3  Programma van eisen 
 

3.1  Inleiding 

De eisen die gelden voor de deelnemende coffeeshops aan de pilot zijn opgesteld op 
basis van de informatie-verzamelingfase van de pilot. In Bijlage 2 staat een overzicht van 
de gebruikte informatiebronnen.  
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:  

1. Huidige voorwaarden bij exploitatie coffeeshop, deze blijven van kracht in de pilot 
(3.2); 

2. Huidige situatie overlast en maatregelen ter voorkoming overlast in het 
experiment (3.3); 

3. Locatiecriteria in het experiment, zoals bestemmingsplaneisen, type straat en hoe 
wordt omgegaan met de afstandscriteria in het experiment (3.4); 

4. Huidige situatie schaalgrootte coffeeshops, opzet om tot een definitie van 
kleinschaligheid te komen en maatregelen in het experiment ter bevordering van 
kleinschaligheid en transparantie (3.5); 

5. Overige voorwaarden (3.6) 
 
Er wordt in de paragrafen onderscheid gemaakt tussen: 

A. voorwaarden waaraan moet worden voldaan, anders is deelname aan de pilot niet 
mogelijk; 

B. voorrangsgronden die gelden wanneer meer dan 5 exploitanten willen deelnemen 
C. aandachtpunten bij beoordeling van deelname aan de pilot, die worden 

meegewogen in het advies aan burgemeester en de Driehoek bij het bepalen van 
de deelnemende exploitanten 

D. beperkingen die gelden voor exploitanten die deelnemen aan de pilot.  
 
Het hoofdstuk besluit met het overzicht van de voorwaarden, voorrangsgronden, 
aandachtspunten en beperkingen (paragraaf 3.7) 
 
3.2  Huidige voorwaarden bij exploitatie coffeeshop  

De gemeente gedoogt coffeeshops op grond van de landelijke AHOJ-G criteria, 
beoordeelt exploitanten op hun levensgedrag en voert een toets op grond van de wet 
BIBOB uit alvorens een exploitatievergunning verstrekt wordt. De huidige 
gedoogvoorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt bij het verstrekken van de 
gedoogverklaring blijven van kracht.  
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3.3  Tegengaan van overlast 

Als achtergrondinformatie bij de voorwaarden die worden gesteld om overlast van 
coffeeshops tegen te gaan wordt hieronder eerst kort de huidige situatie van overlast van 
coffeeshops uiteengezet zoals deze uit verschillende bronnen naar voren komt.  
 
Overlast van coffeeshops is onderdeel van het bredere begrip ‘drugsgerelateerde 
overlast’. Over de overlast bij coffeeshops constateert Intraval (2009)8, op basis van een 
landelijk literatuuronderzoek over drugsgerelateerde overlast, dat het in de meeste 
gevallen gaat om parkeer- en verkeeroverlast, op grote afstand gevolgd door overlast 
door rondhangende jongeren en geluidsoverlast. Intraval constateert dat overlast bij 
coffeeshops vooral voorkomt in de grenssteden en in veel mindere mate in de overige 
gemeenten met coffeeshops. Ook in het rapport van de Evaluatiecommissie drugsbeleid9 
wordt de constatering gedaan dat coffeeshops in veel van de ruim 100 gemeenten met 
coffeeshops een rustig fenomeen zijn, maar dat er uitzonderingen zijn, zoals in de 
grensstreken.  
 
Hieronder wordt vanuit een aantal invalshoeken de algemene situatie van 
coffeeshopgerelateerde overlast in Amsterdam beschreven.  
 
Controles, overtredingen en sancties van coffeeshops 
Jaarlijks worden alle coffeeshops gecontroleerd op de naleving van de 
vergunningvoorwaarden en de AHOJ-G-gedoogcriteria. Eén van de gedoogcriteria is de 
‘O’: een coffeeshop mag geen overlast veroorzaken. Uit de bestudering van alle controles, 
overtredingen en sancties van coffeeshops in de periode 2006-2010 blijkt dat slechts zeer 
beperkt sancties worden opgelegd als gevolg van een overtreding van het ‘O’-criterium. 
Daarnaast blijkt dat van alle sancties die zijn opgelegd, veruit het grootste deel gaat om 
het sturen van een informatiebrief.  
 
Meldingen en incidenten 
In de politieregisters is informatie opgevraagd over meldingen van overlast en van 
incidenten rondom coffeeshops. Analyses hiervan tonen aan dat het bij overlast 
voornamelijk gaat om geluidsoverlast. Incidenten betreffen vaak kleinere misdrijven zoals 
diefstallen. De meldingen en incidenten zijn niet altijd direct terug te leiden tot individuele 
coffeeshops, want ze kunnen ook betrekking hebben op de omgeving van de 
coffeeshops.  
 
Signalen van stadsdelen 
Ook van de stadsdelen komen signalen over overlast van coffeeshops. Stadsdeel 
Centrum geeft daarbij aan dat het in het centrum hen niet zozeer gaat om de overlast van 
een specifieke coffeeshop, maar door de concentratie van coffeeshops en andere 
voorzieningen in delen van het centrum, waar veel mensen op af komen. In stadsdelen 
West, Oost en Zuid zijn problemen rondom specifieke coffeeshops bekend, die soms te 
maken hebben met de concentratie van twee of meer coffeeshops in een buurt waar de 

                                                      
8
 Literatuurstudie drugsgerelateerde overlast. Intraval, 2009.  

9
 Geen deuren maar daden. Rapport van de evaluatiecommissie Drugsbeleid 
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woonfunctie overheerst. De overlast is hier echter vaak onvoldoende concreet om op te 
treden met bestuurlijke maatregelen.  
 
Observaties bij coffeeshops 
Het Bonger Instituut van de UvA10 heeft in 2011 observaties gedaan bij 195 coffeeshops 
in Amsterdam, waarbij weinig potentiële overlastbronnen zijn waargenomen. Een aantal 
exploitanten (59) is geïnterviewd. Zij geven aan dat ze weinig klachten krijgen over 
overlast en dat zij er veel aan doen om een goed contact met de buurt te onderhouden. 
Met bordjes waarschuwen zij klanten tegen foutparkeren en klanten worden gemaand om 
zich voor de deur gedeisd te houden. Bij een zeer klein aantal coffeeshops is ook een 
portier aanwezig.  
 
Beleving van buurtbewoners 
Uit onderzoek van O+S11 in 2011 blijkt dat, als niet direct gevraagd wordt naar de ervaren 
overlast van coffeeshops, deze niet hoger is in buurten met een coffeeshop, ten opzichte 
van buurten met geen of andersoortige voorzieningen. Wanneer de bewoners wel direct 
gevraagd wordt naar de overlast van coffeeshops, geeft 16% aan overlast te ervaren van 
de coffeeshop. Bewoners die binnen 50 meter van een coffeeshop wonen ervaren vaker 
overlast dan bewoners die verder weg wonen. De overlastbronnen die genoemd worden 
door bewoners zijn: auto’s, scooters, luid pratende mensen, groepen jongeren, 
parkeeroverlast en drugsgebruik op straat.  
 
Conclusie voor het experiment 
Op basis van deze verschillende invalshoeken van coffeeshopgerelateerde overlast kan  
worden geconcludeerd dat de overlast over het algemeen beperkt is. In sommige lokale 
situaties doet overlast zich wel voor. De oorzaken van deze overlast zijn niet algemeen te 
maken, maar hangen samen met de specifieke lokale situatie. In het experiment wordt 
onderzocht welke succes- en faalfactoren er zijn bij het voorkomen van deze overlast.  
 
Programma van eisen 
De pilot moet uitwijzen of het mogelijk is om overlastsituaties in specifieke gevallen, die te 
wijten zijn aan de locatie en niet aan de ondernemer (op basis van geregistreerde 
incidenten of signalen van stadsdelen en/of buurtbewoners) op te heffen, door vestiging 
op een locatie die beter is afgestemd op de betreffende exploitatievorm. Daarom krijgen 
coffeeshops waar op dit moment problemen zijn met locatiespecifieke overlast voorrang in 
de pilot.  
 

 
 

B Voorrang 

1 Coffeeshops waar nu problemen met locatiespecifieke overlast bekend zijn 

 

                                                      
10

 Onderzoek Bonger Instituut voor Criminologie Universiteit van Amsterdam, mei 2011: Amsterdamse 
coffeeshops en hun bezoekers 
11

 Onderzoek Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), mei 2011: Angst voor coffeeshop in de buurt gegrond? 
Onderzoek naar de ervaren overlast van coffeeshops én vergelijkbare voorzieningen in 8 Amsterdamse buurten. 
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Bij een verplaatsing gaat het er dan om dat de huidige overlastbronnen in de nieuwe 
lokale situatie zo veel mogelijk zijn gereduceerd. Om deze reden wordt van de exploitant 
verwacht dat deze adequate maatregelen neem en inspanningen levert om overlast te 
voorkomen. De zorgplicht strekt zich ook uit tot de directe omgeving van de coffeeshop 
zodra sprake is van vormen van overlast die direct dan wel indirect te maken hebben met 
(bezoekers van) de coffeeshop. Het gaat hierbij ook om parkeeroverlast. Voorkomen moet 
worden dat klanten in de onmiddellijke omgeving blijven hangen of zelfs gaan dealen.  
De exploitant dient zich te houden aan de regels die hierover in de APV, de 
gedoogrichtlijnen, beleid en jurisprudentie zijn vastgelegd.  
 
Als voorwaarde voor deelname aan de pilot wordt gesteld dat de exploitant in een 
beheersplan aangeeft hoe deze zich inzet om overlast te voorkomen. Het bevat minimaal: 

- hoe overlast van verkeer en door parkeren in de nabije omgeving van de 
coffeeshop wordt tegen gegaan; 

- hoe overlast van rondhangende groepen in nabije omgeving van de coffeeshop 
wordt tegen gegaan; 

- hoe jeugd onder de 18 jaar geweerd gaat worden (portier, pasjessysteem); 
- hoe doorverkoop wordt voorkomen; 
- hoe de voorraad wordt beveiligd tegen inbraak en overvallen; 
- welke huisregels gelden voor bezoekers. 
- welke maatregelen de exploitant neemt om te zorgen dat de exploitatievormen 

‘alleen ter plekke consumeren’ en ‘alleen afhalen’ worden gerealiseerd. 
 
Het beheersplan wordt voor de coffeeshops die mee doen in het experiment onderdeel 
van de exploitatievergunning.  
 

 
A 
 Voorwaarde 

alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

1 Beheersplan 
Verplicht 

 

 
3.4  Locatiecriteria 

3.4.1  Stadsdeel 

De verdeling van het aantal coffeeshops over de stad is ongelijk: Medio 2011 zijn er in 
Amsterdam 222 coffeeshops. Dit is ongeveer één derde van het totaal aan coffeeshops in 
Nederland. Het grootste deel van de coffeeshops in Amsterdam bevindt zich in stadsdeel 
Centrum. Stadsdeel Zuidoost heeft momenteel geen coffeeshop.  
stadsdeel totaal aantal aandeel 
  coffeeshops   
Centrum 137 62% 
West 34 15% 
Nieuw West 3 1% 
Zuid 31 14% 
Oost 13 6% 
Noord 4 2% 

Totaal 222 100% 
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In de pilot is onderzoek12 gedaan naar de push- en pullfactoren van coffeeshops, de 
bezoekersstromen en de wensen van exploitanten over hun locatievoorkeuren.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat: 

- het belangrijkste criterium voor coffeeshopbezoek in het algemeen de kwaliteit 
van de cannabis is, op afstand gevolgd door vriendelijk personeel en dicht bij 
huis. Specifieke pullfactoren (te maken met de coffeeshop zelf) scoren over het 
algemeen hoger dan algemene pullfactoren (locatie, bereikbaarheid).  

- 25% van de bezoekers van de Amsterdamse coffeeshops gaat naar een ander 
stadsdeel dan de woonbuurt. Bezoekers in Centrum, Zuid en West gaan het 
vaakst naar een coffeeshop in hun eigen stadsdeel. Bezoekers uit Nieuw West  
gaan naar West, Centrum en Zuid, die uit Zuidoost vooral naar Zuid, Oost en 
Centrum. 

- Aan bezoekers die minder vaak of nooit naar een coffeeshop in het eigen 
stadsdeel gaan is gevraagd of zij wel of niet (vaker) naar een coffeeshop in hun 
eigen woonbuurt zouden gaan als er daar wél eentje was, of als er meer zouden 
zijn. Ruim een kwart zou dit wel of zeker wel doen, maar een groter deel zou dit 
niet of zeker niet doen. Deze laatste groep is vaker in West geënquêteerd (30% 
vs 22%), vaker van niet-westerse etniciteit (59% vs 44%), en dan met name 
Marokkaanse en Turkse etniciteit (resp. 29% vs 1%; 7% vs 3%). Ook zijn ze 
gemiddeld twee jaar ouder (33 vs 31 jaar) en bezoeken ze wat minder vaak 
coffeeshops. 

- Bijna alle exploitanten die geïnterviewd zijn, zijn tevreden met hun eigen locatie. 
Hoewel vrijwel alle exploitanten aangeven dat vooral Zuidoost een coffeeshop 
nodig heeft, wil slechts een enkeling zich daar ook daadwerkelijk vestigen, als zij 
zouden moeten verhuizen (een groot deel wil daar ook zeker niet heen). Vaak 
vinden zij het Centrum de meest aantrekkelijke buurt voor een coffeeshop, maar 
er zijn er ook die zouden kiezen voor Oost, West of Nieuw-West. 

 
Conclusie voor het experiment 
Op basis van deze onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat zowel de 
bezoekers als de coffeeshopexploitanten over het algemeen een betere spreiding over de 
stad niet heel belangrijk vinden: er zijn wel bezoekers die liever naar een coffeeshop 
dichter bij hun woonbuurt gaan, maar de groep die dit níet wil is groter. En er zijn 
exploitanten die aangeven mogelijk interesse te hebben voor een locatie waar nu geen of 
weinig coffeeshops zijn, maar dit is wel een kleine minderheid. Deze conclusie sluit aan bij 
het voorstel om tot een spreidingsplan te komen voor de stad (H.2.2). Er wordt niet vóóraf 
een vlekkenplan opgesteld. Ondernemers kunnen in de pilot zelf een locatie aandragen, 
waarbij het er in eerste instantie om gaat dat op deze nieuwe locatie ten opzichte van de 
oude locatie geen of substantieel minder overlast wordt veroorzaakt. Achteraf wordt 
onderzocht hoe het loslaten van de statische lijst van adressen bijdraagt aan een betere 
spreiding over de stad. Dan wordt bekeken welke andere maatregelen er eventueel nog 
nodig zijn om een betere spreiding te bewerkstelligen. 
 

                                                      
12

 Zie voetnoot 10 en bijlage 1.  
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Voor bezoekers is vooral de coffeeshop zelf – kwaliteit van het product en de sfeer – 
belangrijk, meer belangrijk dan de locatie. Interessant is om te onderzoeken of vestiging in 
één van de stadsdelen waar nu geen of relatief weinig coffeeshops zijn voor zowel 
exploitanten, bezoekers en omgeving succesvol kan zijn. Om deze reden wordt in de pilot 
aan deelnemers met vestigingslocaties in Zuidoost, Nieuw West en Noord voorrang 
verleend.  
 
Daarnaast wordt vanwege het grote aantal coffeeshops in Centrum verplaatsing van een 
ander stadsdeel naar stadsdeel Centrum niet toegestaan in de pilot.  
 

 
 

B Voorrangsgrond 

2 Nieuwe vestigingslocatie in stadsdeel Zuidoost, Nieuw West of Noord  

 
 
 

D Beperking 

1 Verplaatsing van een ander stadsdeel naar stadsdeel Centrum wordt niet toegestaan 

 
 
3.4.2  Bestemming 

De exploitanten kunnen zelf een locatie aandragen. Om een coffeeshop te kunnen 
exploiteren dient de locatie een horecabestemming te hebben. Als de gewenste locatie 
een andere bestemming heeft, moet het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel bereid zijn 
om een omgevingsvergunning af te geven.  Een indicatie van de functies/bestemmingen 
van panden in de stad is te vinden op de functiekaart van DRO13. 
 
Afhaallocatie 
Een afhaallocatie betekent dat er ten opzichte van de gebruikelijke coffeeshop geen 
alcoholvrije dranken meer worden geschonken en ook geen gelegenheid meer wordt  
geboden tot verder verblijf in het bedrijf. De softdrugs worden meegenomen voor gebruik 
elders. Er is een afhaalbalie in de zaak, waar de softdrugs worden afgehaald. Zodra de 
verkooptransactie heeft plaatsgevonden dient men weer te vertrekken. Naast de  
verkoopruimte is er een ruimte waarin de klanten alleen verblijven om hun bestelling te 
doen en na afhandeling daarvan weer moeten vertrekken (vergelijkbaar met een winkel). 
De Driehoek moet instemming verlenen omdat een afhaallocatie niet in lijn is met de 
gedoogrichtlijnen van de PG’s. 
 

 
 

A Voorwaarde 
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

2 Bestemming 
Horeca 

 

                                                      
13

 http://www.gisdro.nl/FUNCTIEKAART/  
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Wanneer de exploitant geen eigenaar van het pand is, moet deze een bewijs kunnen 
overleggen dat deze gerechtigd is de locatie te gebruiken voor een coffeeshop.  
 
3.4.3  Type straat 

Voor een afhaallocatie en de combinatievariant geldt dat deze gevestigd moeten zijn op 
een locatie aan een doorgaande weg of winkelgebied (zie bijlage 4), vanwege de 
verwachting van meer verkeer. Het kan echter zijn dat de lokale verkeerssituatie (in 
combinatie met parkeren) zodanig is dat een (gedeeltelijke) afhaalvestiging niet wenselijk 
is. 
 

 
A Voorwaarde 

alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen Combinatie 

3 Type straat -geen voorwaarde - 

Locatie aan hoofdnet Auto of in winkelgebied, 
en de lokale verkeerssituatie zodanig is dat 
(gedeeltelijke) afhaalvestiging wenselijk is  

 
Voldoende parkeergelegenheid is een aandachtspunt bij de beoordeling van alle 
exploitatievormen, om overlast door rondrijdende auto’s te voorkomen.  
 

 
 

C Aandachtspunt 

1 Voldoende parkeergelegenheid 

 
3.4.4  Afstandscriteria 

Om te voorkomen moet dat coffeeshops die meedoen aan het experiment vanwege 
beleidswijzigingen tijdens de looptijd van de pilot moeten sluiten, in verband met 
voorgenomen rijksbeleid geldt als voorwaarde een afstandscriterium tot scholen. 
Uitgangspunt hierbij is het rijksvoornemen van een loopafstand van 350 meter tot 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In bijlage 5 staat een kaart waarop de 
scholen zijn weergegeven14. De loopafstand wordt digitaal berekend door de gemeente 
Amsterdam, en deze wordt gemeten vanaf de ingang van de coffeeshop tot de 
hoofdingang van de school.  
 

 
 

A Voorwaarde 
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

4 
Afstand locatie tot voortgezet of middelbaar 
beroepsonderwijs 

 
Minimaal 350 meter loopafstand 

 

 
Bij de keuze van de locatie dient de exploitant rekening te houden met de nabijheid van 
speeltuintjes en van locaties waar groepen jongeren onder de 18 jaar bijeenkomen. Dit 
gelet op potentiële overlast en doorverkoop. Deze aspecten gelden als aandachtspunt in 
de beoordeling van de locatie voor deelname aan de pilot.  

                                                      
14

 Op de website van DMO is de kaart met scholen voor voortgezet onderwijs beschikbaar onder ‘vind een 
school’: url: http://ves.dmo.hydrogenic.nl/ves/ 
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C Aandachtspunt 

2 Geen directe nabijheid jongerencentrum, of andere locatie waar groepen jongeren beneden de 18 jaar bijeenkomen 

3 Geen directe nabijheid openbare speelgelegenheid voor kinderen 

 
3.4.5  Veiligheid(sbeleving) 

Uit het bewonersonderzoek15 dat is uitgevoerd in het kader van de pilot coffeeshops blijkt 
dat de overlast in buurten met coffeeshops niet hoger is in buurten met een coffeeshop 
ten opzichte van buurten met geen of gelijksoortige voorzieningen. Uit het onderzoek blijkt 
daarnaast dat veel respondenten verwachten dat de overlast in de buurt toeneemt met de 
komst van coffeeshops en cafés (64 en 53%). Het contrast met de werkelijke overlast 
blijkt heel groot te zijn: van de bewoners die zelf vinden dat ze nabij de voorziening wonen 
geven respectievelijk 16 en 11% aan dat de coffeeshops en cafés in de buurt voor 
overlast zorgen. Het contrast is vooral groot bij het inschatten van de overlast van 
verslaafden in de openbare ruimte (coffeeshops), mensen op straat lastig gevallen, 
criminele mensen in de buurt en overlast van groepen jongeren (cafés). 
 
Het  is daarom bij de verplaatsing van coffeeshops naar een nieuwe locatie waar nu geen 
coffeeshop is van belang om rekening te houden met de veiligheidsbeleving van de buurt. 
De Amsterdamse Driehoek heeft als doel het verbeteren van de objectieve en subjectieve 
veiligheid in Amsterdam. Om dat te monitoren wordt jaarlijks de Veiligheidsmonitor 
opgesteld, waarin per buurtcombinatie de ontwikkeling van objectieve en subjectieve 
veiligheid in beeld wordt gebracht. Bij het beoordelen van een locatie in de pilot geldt 
daarom als aandachtspunt de score van de buurt van vestiging in de veiligheidsmonitor 
(positie van buurt op ranglijst en ontwikkeling op de ‘subjectieve veiligheidsindex’ en de 
‘objectieve veiligheidsindex’)16. 
 

 
 

C Aandachtspunt 

4 Bij de beoordeling wordt gekeken naar het indexcijfer van de buurt van vestiging in de veiligheidsmonitor.  

 

                                                      
15

 Zie voetnoot 11 en bijlage 1 
16

 Voorbeeld: in de Veiligheidsmonitor 2010 hebben de volgende 7 buurcombinaties een hoge positie op de 
ranglijst van de subjectieve index: Holendrecht, Gein, Nieuwendam-Noord, Geuzenveld-Spieringhorn, De Punt, 
Bijlmer Centrum en Overtoomse Veld. In deze buurten is het subjectieve indexcijfer gestegen. De situatie in 
2003 is op 100 gesteld. In totaal Amsterdam is het indexcijfer in 2010 gedaald naar 76, maar in deze 7 buurten is 
het indexcijfer gestegen naar 120 tot 128. Daarnaast is er in deze buurten sprake van een stijging van het 
indexcijfer ten opzichte van het vorige jaar.  
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3.4.6  Terras 

Het exploiteren van een terras is bij geen van de drie exploitatievormen in de pilot 
toegestaan. Immers, bij de coffeeshops waar alleen afgehaald mag worden, moeten de 
klanten de aangeschafte waar elders consumeren. Bij de andere variant mag alleen 
binnen geconsumeerd worden. Ook bij de combinatievariant is terrasexploitatie niet 
wenselijk.  
 

 
 

D Beperking 

2 Er wordt geen terrasvergunning verstrekt aan deelnemers in de pilot 

 
3.4.7  Openingstijden 

De (maximale) openingstijden van een coffeeshop zijn vastgelegd in het besluit van de 
Gemeenteraad van 22 januari 1997: van 07.00 uur tot 01.00 uur, ook in het weekeinde. 
Omdat een afhaallocatie min of meer functioneert als winkel en ook bij voorkeur gevestigd 
is in een winkelgebied, geldt voor deze locatie een beperking op de openingstijd, deze 
mag tot maximaal 22.00 uur geopend zijn.  
 

 
 

D Beperking 
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

3 
 

 
Openingstijd 
 

 
Huidige tijden 
 

07.00 – 22.00 uur 
 

Huidige tijden 
 

 
 
3.5  Schaalgrootte en transparantie 

In het visiedocument coffeeshops is opgenomen dat Amsterdam streeft naar een 
kleinschalige, transparante branche. In de pilot wordt onderzocht hoe het begrip 
kleinschaligheid gedefinieerd kan worden. 
 
Adviescommissie drugsbeleid 
‘Retour naar kleinschaligheid’ is één van de vier punten uit de conclusie van de 
adviescommissie Drugsbeleid17. De commissie acht het raadzaam dat coffeeshops (weer) 
kleinschalige voorzieningen worden/blijven. Het is duidelijk dat het ontstaan van zeer 
grote shops, of zelfs ‘megacoffeeshops’, al snel problematisch uitwerkt (zie Terneuzen)18. 
Echter, de commissie acht het een taak van de lokale/regionale Driehoek om een 

                                                      
17

 Deze commissie is in 2009 ingesteld door de ministers van VWS, Justitie en BZK om te bekijken op welke 
punten het drugsbeleid aanpassing verdient om het ‘toekomstbestendig’ te maken. In september 2009 
presenteerde de commissie haar resultaten.  
18

 Zie de jurisprudentie over de coffeshop Checkpint in Terneuzen, die werd gesloten omdat grote hoeveelheden 
vooraad werd aangetroffen. LJN BM9875, Rechtbank Middelburg, Awb 09/676: Jure.nl 
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optimale balans te vinden tussen de omvang van de shops en hun aantal en spreiding. 
Soms zal dat tot minder coffeeshops leiden, soms ook tot meer19. 
 
Onderzoeksresultaten 
Om tot een definitie van kleinschaligheid te komen kan gekeken worden naar afzet en 
omzet in relatie tot bezoekersaantallen, bedrijfsstructuur en ketenvorming.  
 
Hieronder wordt ingegaan op enkele onderzoeksresultaten uit de 
informatieverzamelingsfase. Zie ook bijlage 2 voor een schematisch overzicht van enkele 
kenmerken met betrekking tot kleinschaligheid.  
 
Grootte, zitplaatsen, bezoekersaantallen 
De 59 bezochte coffeeshops hebben gemiddeld 26 zitplaatsen en krijgen gemiddeld 9 
bezoekers per uur. Tijdens de piekuren is dit gemiddelde 18 bezoekers per uur. Er zijn 
zowel kleine, drukke shops als grote, rustige shops. Over het algemeen lijken coffeeshops 
van binnen op kleine cafés. Er zijn ook coffeeshops waar vooral alleen afgehaald wordt. 
Ongeveer tweederde van alle coffeeshopbezoekers komt voornamelijk om af te halen, 
één derde voornamelijk om er te zitten.  
 
Omzetten 
Uit de (bekende) omzetten blijkt ook dat de schaalgrootte zeer uiteenloopt. Van alle 
aangiften die bekend waren vanaf 2002 heeft 10% een jaaromzet hoger dan € 1 miljoen 
per jaar. In 19% van de aangiften gaat het om een jaaromzet die kleiner is dan € 100.000.  
 
Bedrijfsstructuur 
Het grootste deel, 52%, van alle coffeeshops wordt geëxploiteerd door een eenmanszaak. 
In 30% van alle coffeeshops gaat het om een BV/NV/Stichting of Vereniging en in 19% 
om een VOF. In 5% van de gevallen is de precieze bedrijfsvorm onbekend (oorzaak in 
registratie).  
 
Ketenvorming 
Op basis van namen van coffeeshops en exploitanten zijn 37 coffeeshops onderdeel van 
een ‘keten’. 22 keer gaat het om een persoon die bij twee of meer coffeeshops op de 
vergunning staat, 15 keer om een BV waar dit het geval is.  
 
Conclusie voor programma van eisen 
Op basis van de nu bekende gegevens over de omvang en afzet van coffeeshops kan 
geconcludeerd worden dat Amsterdam ongeveer evenveel rustige als drukke coffeeshops 
telt, qua bezoekersaantallen en omzetten. 
Deze kwantitatieve informatie geeft echter nog geen inzicht in de gewenste schaalgrootte 
van de coffeeshops. En een kleine coffeeshop (in de exploitatievormen waar (alleen) 
afgehaald kan worden) betekent niet direct dat er weinig bezoekers komen. Voor de 
coffeeshop waar alleen ter plekke geconsumeerd mag worden, is dit verband wel iets 
duidelijker te leggen. Omdat het onwenselijk is dat het totale zaakoppervlak van 

                                                      
19

 De tekst in deze alinea is letterlijk overgenomen uit het rapport Geen deuren maar daden van de 
Adviescommissie Drugsbeleids, pagina 45.  
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coffeeshops door de verplaatsing wordt vergroot, is als aandachtspunt opgenomen dat 
het zaakoppervlak van de nieuwe locatie van de coffeeshop bijvoorkeur niet groter mag 
zijn dan het huidige zaakoppervlak.  
 
Transparantie 
Het aantal bezoekers is slechts één graadmeter van de schaalgrootte van coffeeshops. 
Om nog meer inzicht te krijgen is het van groot belang dat de branche transparant 
opereert. Het is onwenselijk dat een coffeeshop gelieerd is aan andere coffeeshops. Ook 
is het onwenselijk dat niet duidelijk is welke natuurlijke persoon/personen economisch 
belang hebben in de coffeeshops. In het experiment zijn dit belangrijke aandachtspunten 
bij de selectie. 
 

 
 

C Aandachtspunten 

5 Het zaakoppervlak in de nieuwe locatie mag bijvoorkeur niet groter zijn dan het huidige zaakoppervlak 

6 

Duidelijk moet zijn welke natuurlijke persoon economisch belang, zeggenschap en leiding heeft in de coffeeshop, deze 
persoon dient het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente. Mocht dit tussentijds wijzigen, dan is de vergunninghouder 
verplicht dit bij de gemeente te melden 

7 
Duidelijk moet zijn in hoeverre de coffeeshop gelieerd is aan andere coffeeshops in Amsterdam (op bedrijfs- of 
persoonsniveau) 

 
 
3.6  Voorlichting/preventie 

Als aandachtspunt bij de selectie van deelnemers voor het experiment wordt ook het 
aspect van voorlichting over de risico’s van het gebruik van softdrugs meegenomen. In de 
coffeeshops moet voldoende voorlichtingsmateriaal beschikbaar zijn. Als sofdrugs wordt 
afgehaald wordt een ‘bijsluiter’ verstrekt. En alle personen die werkzaam zijn in de 
coffeeshops hebben de cursus ‘Goed gastheerschap coffeeshoppersoneel’ gevolgd of 
gaan deze volgen. 
 
 

 
 

C Aandachtspunt 
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

8 Voorlichtingsmateriaal 
Voldoende 
aanwezig 

Verplicht verstrekken 
(‘bijsluiter’)  

Voldoende 
aanwezig, bij afhalen 
verplicht verstrekken. 

9 Leidinggevenden en personeelsleden hebben de cursus goed gastheerschap coffeeshoppersoneel gevolgd 
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3.7  Overzicht van programma van eisen pilot coffeeshops 

 
A Voorwaarde 

alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

1 Beheersplan 
Verplicht 

 

2 Bestemming 
Horeca 

 

3 Type straat -Geen voorwaarde-  

Locatie aan hoofdnet Auto of in winkelgebied, 
en de lokale verkeerssituatie zodanig is dat 
(gedeeltelijke) afhaalvestiging wenselijk is 

4 
Afstand locatie voor voortgezet of middelbaar 
beroepsonderwijs 

Minimaal 350 meter loopafstand 
 

 
 
 

B Voorrang 

1 Coffeeshops waar nu problemen met locatiespecifieke overlast bekend zijn 

2 Coffeeshops met een nieuwe locatie in stadsdeel Zuidoost, Nieuw West of Noord  

 
 
 

C Aandachtspunt 

1 Voldoende parkeergelegenheid 

2 
Geen directe nabijheid jongerencentrum, of andere locatie waar regelmatig groepen jongeren beneden de 18 jaar 
bijeenkomen 

3 Geen directe nabijheid openbare speelgelegenheid voor kinderen 

4 Bij de beoordeling wordt gekeken naar het indexcijfer van de buurt van vestiging in de Veiligheidsmonitor. 

5 Het zaakoppervlak in de nieuwe locatie mag bijvoorkeur niet groter zijn dan het huidige zaakoppervlak 

6 

 
Duidelijk moet zijn welke natuurlijke persoon economisch belang, zeggenschap en leiding heeft in de coffeeshop, deze 
persoon dient het aanspreekpunt te zijn voor de gemeente. Mocht dit tussentijds wijzigen, dan is de vergunninghouder 
verplicht dit bij de gemeente te melden 

7 
Duidelijk moet zijn in hoeverre de coffeeshop gelieerd is aan andere coffeeshops in Amsterdam (op bedrijfs- of 
persoonsniveau) 

9 Leidinggevenden en personeelsleden hebben de cursus goed gastheerschap coffeeshoppersoneel gevolgd 

  
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

8 Voorlichtingsmateriaal 
Voldoende 
aanwezig 

Verplicht verstrekken 
(‘bijsluiter’)  

Voldoende aanwezig, 
bij afhalen verplicht 
verstrekken. 
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D Beperking 

1 

 
Verplaatsing van een ander stadsdeel naar stadsdeel Centrum en binnen stadsdeel Centrum is niet toegestaan 
 

2 

 
Er wordt geen terrasvergunning verstrekt aan deelnemers in de pilot 
 

 
 

D Beperking 
alleen ter plekke 
consumeren alleen afhalen combinatie 

3 

 
Openingstijd 
 

 
(geen beperking: 
huidige tijden) 
 

07.00 – 22.00 uur 
 

(geen beperking: 
huidige tijden) 
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4  Procedure deelname experiment 
 
 
De procedure is opgezet met het uitgangspunt dat individuele coffeeshopexploitanten die 
gemotiveerd zijn om mee te doen aan het experiment van de pilot coffeeshops een keuze 
maken uit één van de exploitatievormen, zelf een geschikte locatie zoeken en zich 
hiermee aanmelden bij het stadsdeel waar men zich wil vestigen. 
 
Aanmelding 
Na de behandeling in de raadscommissie (gepland op 2 februari 2012) wordt de 
aanmeldingsprocedure geopend. Aan deze aanmelding kunnen geen rechten worden 
ontleend. De aanmelding bevat ten minste: 

- Naam en contactgegevens aanvrager / vergunninghouder (dit moet een natuurlijk 
persoon zijn), vignetnummer 

- BSN–nummer en Kvk-nummer 
- Adres en stadsdeel van zowel de huidige als toekomstige locatie 
- Of de exploitant de toekomstige locatie huurt (wil huren) of in eigendom heeft (wil 

verkrijgen). Indien koop: koopcontract.   
- De gewenste exploitatievorm (alleen zitten / alleen afhalen / combinatie) 
- Beschrijving en bijvoorkeur bewijs dat aan de voorwaarden is voldaan 
- Beschrijving hoe aan de aandachtspunten tegemoet wordt gekomen 
- Beschrijving van de van toepassing zijnde voorrangsgrond(en) 
 

De inschrijving staat open tot en met 29 februari 2012 (tenzij anders bekend wordt 
gemaakt). De exploitant meldt zich aan bij het stadsdeel waar de coffeeshop gevestigd 
zou moeten worden. Het stadsdeel stuurt direct een kopie van de aanvraag aan OOV en 
het stadsdeel waaruit de coffeeshop wil vertrekken. Het stadsdeel waar de coffeeshop 
zich aanmeldt toetst de aanvraag in samenwerking met het stadsdeel van vertrek, de 
politie en belastingdienst aan de voorwaarden en aandachtspunten die in het rapport zijn 
beschreven. Onderdeel van de procedure is ook een gesprek met de exploitant. Hierin 
wordt gevraagd naar de doelgroep die de exploitant wil aanspreken op de nieuwe plek. Dit 
aspect wordt betrokken in de beoordeling van de aanmeldingen. Het stadsdeel schrijft op 
basis van de informatie en gesprekken een advies aan OOV, binnen vier weken na de 
sluiting van de aanmeldingstermijn. Op basis van deze informatie worden de 
burgemeester en de Driehoek geadviseerd over de locaties en ondernemers die mee 
mogen doen aan het experiment. Stadsdelen (namens de burgemeester) verlenen daarna 
de exploitatievergunning en gedoogverklaring, met een looptijd van twee jaar. Het 
stadsdeel blijft aanspreekpunt richting de bewoners en ondernemers. OOV coördineert 
het experiment en de monitoring van de effecten van de verplaatsingen (dat wordt 
uitbesteed aan een nader te bepalen onderzoeksbureau). Een nadere beschrijving van de 
procedure en werkwijze wordt aan de stadsdelen toegezonden.  
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5  Informatie-uitwisseling, handhaving 
en monitoring 

 
5.1 informatie-uitwisseling en handhaving 

RIEC 
Onderdeel van de pilot coffeeshops is een onderzoek naar de mogelijkheden van het 
ontwikkelen van een stedelijk informatieknooppunt coffeeshops/softdrugs, bijvoorbeeld 
door aansluiting op de ICT ontwikkelingen in het kader van het RIEC (Regionale 
Informatie en Expertise Centra). Amsterdam heeft recent een aansluiting gekregen op het 
informatiesysteem dat door alle RIEC’s landelijk gebruikt gaat worden. Dit systeem is door 
de RIEC’s uitgekozen om te worden gebruikt ten behoeve van de bestuurlijke en de 
integrale aanpak. In het kader van de pilot coffeeshops zal in samenwerking met de 
ketenpartners specifiek worden onderzocht wat de mogelijkheden van dit systeem zijn 
voor: 

- het monitoren van de casussen van coffeeshops die meedoen aan het experiment 
- het uitwisselen van informatie over alle coffeeshops in de stad en 

softdrugsproblematiek 
Voor de uitwerking van het onderdeel informatie-uitwisseling uit de pilot coffeeshops wordt 
een projectplan opgesteld. Het doel hiervan is te komen tot betere informatie-uitwisseling 
over alle coffeeshops en op alle facetten, ten behoeve van de bestuurlijke en integrale 
aanpak van bestrijding van criminaliteit. De aanbevelingen uit Emergo en de geplande 
Bibob-doorlichting van alle Amsterdamse coffeeshops worden hierbij betrokken en de 
kennis die met het project Emergo is opgedaan wordt hierbij benut. 
 
Handhaving 
Tijdens het experiment zal de politie, al dan niet in samenwerking met de Belastingdienst 
binnen haar reguliere coffeeshopcontroles ook steekproefsgewijs minimaal twee controles 
in anderhalf jaar tijd uitvoeren in de experimentele coffeeshops. Daarnaast zullen het 
politiewijkteam en het stadsdeel er op toezien dat eventuele meldingen en incidenten 
worden geregistreerd. Output is een periodiek overzicht van de bevindingen van politie, 
belastingdienst en stadsdeel. Eens in de drie maanden zal de gemeente de informatie 
verzamelen, waar mogelijk via het informatiesysteem van het Regionale Informatie en 
Expertisecentra (RIEC) en deze verwerken in de tussenmeting die na een half jaar plaats 
vindt en eindmeting die na anderhalf jaar plaatsvindt.  
 
Wanneer overtredingen worden geconstateerd gelden voor de coffeeshops die 
deelnemen in de pilot de reguliere stappenplannen voor bestuurlijke maatregelen, zoals 
deze gelden voor alle coffeeshops in de stad.   
 
Stadsdelen en centrale stad 
OOV en de stadsdelen die betrokken zijn in de pilot voeren gedurende de looptijd van de 
pilot op regelmatige basis (om de drie maanden) overleg over de stand van zaken, op 
basis van de periodieke overzichten van de bevindingen.  
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5.2  Monitoring 

Voordat er daadwerkelijk een coffeeshop onder de nieuwe vestigingsvoorwaarden wordt 
geopend, vindt een nulmeting plaats. Na een halfjaar een éénmeting en na anderhalf jaar 
een eindmeting. Binnen het pilotbudget zijn middelen beschikbaar voor de monitoring. 
 
Conform het pilotvoorstel kunnen tijdens de monitoring de volgende gegevens worden 
verzameld:  

- controlegegevens mbt de naleving van de type A, type B of type C - functie door 
de exploitant/coffeeshop 

- check op gestelde eisen;  
- visie van betrokken exploitanten 
- visie van klanten 
- overlastervaringen van bewoners (bij voorkeur gebruikmakend van een 

bewonerspanel) 
- periodieke observaties van de coffeeshops en de nabije omgeving 
- verwachte en gerealiseerde bezoekersstromen 

 
0-meting 
Bij de start van het experiment worden de meningen en verwachtingen van de betrokken 
exploitanten en eventuele overige personeelsleden in kaart gebracht. Ook worden de 
overlastervaringen van bewoners gemeten. Er vinden observaties plaats om de locatie 
waar de coffeeshop gevestigd gaat worden en de omgeving in kaart te brengen.  
 
1-meting en eind-meting 
Middels observaties wordt gecontroleerd of de exploitant zich houdt aan het toegekende 
type en aan de gestelde regels. Zonodig kan inzage worden gevraagd in de boekhouding. 
Er vinden interviews plaats met exploitanten en eventuele overige personeelsleden. 
Klanten worden geënquêteerd. Er wordt een enquête gehouden onder bewoners voor het 
in beeld krijgen van overlastervaringen. Aanvullende observaties van coffeeshop en 
omgeving zullen het beeld completeren. 
 
Specifiek punt van aandacht in de monitoring is de verwachte en gerealiseerde 
bezoekersstromen. Zijn het nieuwe bezoekers, bestaande klanten of nieuwe gebruikers? 
De GGD wordt om deze reden betrokken bij opzet en uitvoeren van de monitoring (door 
een nader te bepalen onderzoeksbureau). Ook het Platform Genotmiddelen wordt 
betrokken bij de evaluatiemomenten en in een nader samen te stellen begeleidingsgroep.  
 
Afhankelijk van de uitkomsten van de metingen kunnen tussentijds extra maatregelen 
worden genomen. 
 
Geen monitoring door het COT 
In opdracht van het Ministerie van V&J doet het COT onderzoek naar de effecten van de 
beleidsinterventies van de verschillende gemeenten die in het kader van de pilot 
coffeeshops zijn uitgevoerd. Dit onderzoek wordt al begin 2012 afgerond. Daarom kunnen 
de effecten van de verplaatsing van de coffeeshops in Amsterdam niet in het eindrapport 
van het COT worden meegenomen. Het COT zal nog wel een planevaluatie uitvoeren van 
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de opzet van de pilot in Amsterdam en deze in het eindrapport opnemen. De gemeente 
Amsterdam voert dus de eigen monitoring uit, door een nader te bepalen 
onderzoeksbureau. Deze versnelde afronding van de monitoring van de effecten door het 
rijk heeft geen consequenties voor de financiën of planning van de pilot coffeeshops in 
Amsterdam.  
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Bijlage 1 Spreiding in visiedocument  

Pagina 14 visiedocument coffeeshops, dd. november 2010) 
 

Spreiding is geen doel op zich, maar zal worden ingezet als instrument om overlast tegen te gaan en 

kleinschaligheid, transparantie en beheersbaarheid van coffeeshops te bevorderen. Spreidingsbeleid vereist 

grondig onderzoek en een nieuwe wijze van omgaan met de huidige – statische- lijst van adressen waarin de 

softdrugsverkoop wordt gedoogd.  

 

De wens tot spreiden impliceert, dat bestaande coffeeshops dienen te worden verplaatst naar een locatie die 

past in een te ontwikkelen spreidingsbeleid. De Amsterdamse  Gemeenteraad heeft bij vaststelling van de 

eerder aangehaalde Strategienota Coalitieproject 1012 een motie aangenomen waarin het college werd 

opgedragen een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een meer evenwichtige spreiding van 

coffeeshops over de stad. Deze opdracht impliceert de ontwikkeling van nieuw algemeen geldend 

coffeeshopbeleid en overstijgt daarmee de uitvoering van het coalitieproject, dat immers uitsluitend wordt 

uitgevoerd in postcodegebied 1012. 

 

Amsterdam zal, met financiële steun van het Rijk, een Pilot coffeeshops uitvoeren. Deze pilot bestaat uit een 

stadsbreed onderzoek om overlast en beeldvorming rond de coffeeshop te toetsen en criteria te ontwikkelen 

voor een kleinschalige, transparante en beheersbare branche, die verantwoordelijkheid neemt voor de omgeving 

en risicovol gebruik. Dit onderzoek mondt uit in een experiment waarin de mogelijkheid wordt geschapen voor 

het vestigen van enkele kleinschalige coffeeshopetablissementen op een vrijgevallen of nieuwe locatie. Daarbij 

zal de loketfunctie nader worden onderzocht en afgezet tegen de sociaalmaatschappelijke functie van de 

coffeeshop. Tevens kan toepassing van een pasjessysteem, als instrument tegen overlast, in de experimentele 

coffeeshop(s) worden getest en het effect worden onderzocht van het afstandscriterium (en mogelijke 

alternatieven).  

Bij een succesvol resultaat kan de pilot leidraad zijn voor de beoogde evenwichtige spreiding van coffeeshops 

over de stad. Daadwerkelijk verplaatsen van een coffeeshop naar een bestaande vrijgevallen locatie vereist niet 

alleen een wijziging van het beleid ten aanzien van verplaatsing, maar ook van de vigerende beleidsregel die 

bepaalt, dat de vrijgevallen locaties als gevolg van weigering dan wel intrekking van de exploitatievergunning 

worden geschrapt van de coffeeshoplijst. Deze beleidsregel is ingesteld om te voorkomen dat een malafide 

coffeeshophouder na het vervallen van de gedoogstatus van zijn coffeeshop bij overdracht aan een nieuwe 

ondernemer deze status alsnog te gelde kan maken. Wijziging van deze beleidsregel ten gunste van 

verplaatsing veronderstelt tussenkomst van de gemeente bij het voordragen van nieuwe exploitanten aan de 

pandeigenaar.  
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Bijlage 2  Informatiebronnen pilot 

1. Onderzoek Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S), mei 2011: Angst voor 
coffeeshop in de buurt gegrond? Onderzoek naar de ervaren overlast van 
coffeeshops én vergelijkbare voorzieningen in 8 Amsterdamse buurten. 

 
2. Onderzoek Bonger Instituut voor Criminologie Universiteit van Amsterdam, mei 

2011: Amsterdamse coffeeshops en hun bezoekers.   
 

3. Database Bonger Instituut, juli 2011. Observaties coffeeshops (buiten & binnen) 
 

4. Systeem Horeca: informatie over vergunningen, controles, overtredingen en 
sancties op de vergunningvoorwaarden en gedoogcriteria 

 
5. Stadsdelen: aanvullende informatie over o.a. overlast, lokale situatie, klachten 

bewoners 
 

6. Politie Amsterdam Amstelland: meldingen en incidenten betreffende 
coffeeshopadressen 

 
7. Belastingdienst: omzetgegevens coffeeshops  
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Bijlage 3  Aspecten schaalgrootte 

Gevel  Smal Tussenin Breed Afwijkend  

Obv 194 shops 35% 26% 9% 31%  

Zitplaatsen excl. 

rookruimte 

Geen 

zitplaatsen 

Minimaal  Maximaal Gemiddeld  

Obv 59 shops 10 (17%) 1 65 12,3  

Rookruimte Wel Geen    

Obv 59 shops 48 (81%) 11 (19%)    

      

Zitplaatsen in 

rookruimte 

Geen 

zitplaatsen 

Minimaal  Maximaal Gemiddeld voor 

alle coffeeshops 

met rookruimte 

 

Obv 48 shops 4 4 40 17,8   

Zitplaatsen 

totaal 

   Gemiddeld   

Obv 59 shops    26,5  

Personeelsleden 

aanwezig 

1 2-3 4-5 >5  

Obv 59 shops 44 (75%) 14 (24%) 0 1 (2%)  

Jaaromzet Gemiddelde 

omzet 

Gemiddelde 

omzet excl. 

horeca 

% aangiften 

meer > € 1 
mln 

% aangiften 

minder dan 

€100.000 

 

Obv 928 

aangiften 2002-9 

€ 425.000 € 375.000 10% 19%  

Bezoekers  

 

Gem. aantal 

tijdens 

piekuren 

Gem. aantal p/u 

tijdens daluren 

Zitten Halen  

Obv 59 shops 73 per 4 uur / 

18 per uur 

6 -7  33% 67%  

Bezoekers  

ingedeeld naar 

drukte (per 4 

uur, 

piekmomenten) 

0-25 

bezoekers 

25-50 bezoekers 50-75 

bezoekers 

75-100 

bezoekers 

100+ 

Obv 59 shops 6,8 % 27,1% 18,6% 25,4% 22% 

      

Bron: Onderzoek Bonger Instituut, 2011, muv Jaaromzet: Bron Belastingdienst 
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Bijlage 4 Type straat 

 
1. Winkelgebieden Amsterdam: 

  
 
 
2. Doorgaande wegen: Hoofdnet auto Amsterdam (rood) 
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Bijlage 5 Scholen 

 

 
 
 
 
Deze kaart geeft aan waar zich locaties van voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs bevinden (stand van zaken juni 2011). De cirkel rondom de scholen is 
een (hemelsbrede) straal, en geeft dus een indicatie van het gebied waar 
coffeeshopvestiging in de pilot mogelijk. Bij een specifieke locatie geldt als voorwaarde in 
de pilot een loopafstand van hoofdingang coffeeshop tot hoofdingang school van 
minimaal 350 meter.  Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.  
Zie ook de website van DMO, http://ves.dmo.hydrogenic.nl/ves/ , voor een overzicht van 
de locaties voor voortgezet onderwijs.  
  


