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1. Voorstel 

 Kennis nemen van de ontwerpnota Drugs- en coffeeshopbeleid. 

 In te stemmen met het in de nota opgenomen maximumbeleid van vestiging van 2 coffeeshops 

in de gemeente Midden-Groningen  

 

 

2. Inleiding 

Deze nota is de opvolger van de drugs- en coffeeshopnota’s van de voormalige gemeenten 

Menterwolde (2014) en Hoogezand-Sappemeer (2013). Slochteren beschikte niet over een drugs- en 

coffeeshopnota. De burgemeester is het bevoegde bestuursorgaan wat betreft het drugsbeleid. Hij is 

bevoegd om dit beleid vast te stellen. De burgemeester is de Gemeenteraad wel verantwoording 

verschuldigd over het door hem gevoerde beleid en geldt de actieve informatieplicht. De bevoegdheid 

tot het vaststellen van het te voeren nul- of maximumbeleid ten aanzien van het aantal toegestane 

coffeeshops komt toe aan de gemeenteraad.  
 

De belangrijkste bepalingen over drugs zijn vastgelegd in de Opiumwet. Sinds de invoering van  

artikel 13b Opiumwet (Damocles) in 1999 moet het lokale coffeeshopbeleid (mede) worden 

gebaseerd op dit artikel. Uit de jurisprudentie blijkt dat het handhaven van vastgesteld 

coffeeshopbeleid sindsdien eenvoudiger is geworden. Vastgesteld beleid maakt dat voor een ieder 

duidelijk is welke consequenties aan welk (drugscrimineel) gedrag zijn verbonden. Verwijzing naar dit 

beleid kan in voorkomende gevallen dan ook vaak volstaan. Dit beschreven drugs- en 

coffeeshopbeleid bestaat uit een meer algemeen deel waarin de beleidsuitgangspunten op 

hoofdlijnen worden beschreven en een meer praktisch deel met een overzicht van 

handhavingstappen die afhankelijk van de verschillende situaties worden gezet of kunnen worden 
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gezet. Ter voorkoming van een zgn. “waterbedeffect” is het beleid is in regionaal verband afgestemd. 

Uiteraard is daaraan de eigen couleur locale en eigen accenten toegevoegd. Toezicht en naleving 

van het drugs- en coffeeshopbeleid vergt een goed samenspel tussen gemeente, politie en het OM. 

De lokale Driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. De 

gemeente voert de regie. 

3. Publiekssamenvatting 

De wetgever heeft aan de burgemeester bevoegdheden toegekend om op te treden tegen 

verstoringen van de openbare orde, de veiligheid en de gezondheid. Vastgesteld drugs- en 

coffeeshopbeleid maakt dat voor een ieder duidelijk is welke consequenties aan welk 

(drugscrimineel) gedrag zijn verbonden. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De burgemeester is de gemeenteraad verantwoording verschuldigd over het door hem gevoerde 

beleid en geldt de actieve informatieplicht. De bevoegdheid tot het vaststellen van het te voeren 

nul- of maximumbeleid ten aanzien van het aantal toegestane coffeeshops in de gemeente komt toe 

aan de gemeenteraad.  

 

5. Beoogd effect 

 Het actualiseren en harmoniseren van het drugs- en coffeeshopbeleid voor Midden-Groningen 

 De handel in softdrugs vanuit de 2 aanwezige coffeeshops te reguleren en te handhaven 

 Het doel is het voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan de 

drugscriminaliteit is verbonden 

 Beschrijving van de juridische en maatschappelijke ontwikkelingen en opname van de hier uit 

voortvloeiende te nemen maatregelen in het handhavingsarrangement. 

 Het bieden van een krachtig, integraal handhavingsinstrument tegen overlast van coffeeshops 

en illegale teelt- fabricage van en handel in drugs  

 

6. Historische context 

Het landelijk kader van het gedoogbeleid bestaat uit de Opiumwet en de Aanwijzing Opiumwet van 

het Openbaar Ministerie (OM). In artikel 3 van de Opiumwet staat het verbod op de verkoop van 

hennepproducten. Deze producten staan gespecificeerd op Lijst II van dezelfde wet. De basis van het 

gedoogbeleid is de Aanwijzing Opiumwet van het OM. Onder strenge voorwaarden, die in de 

Aanwijzing staan beschreven, wordt er niet strafrechtelijk opgetreden tegen de verkoop van 

hennepproducten die op Lijst II staan. Deze voorwaarden gelden voor alle coffeeshops in Nederland. 



   

 Pagina: 3 van 5 

 Datum: 15 mei 2018 

 Zaak: 2018-009288 

 

 

Het is niet mogelijk om als gemeente in het coffeeshopbeleid hiervan af te wijken. De voorwaarden 

worden aangeduid als  – de AHOJGI-criteria -.  

 

7. Argumenten 

Daar waar het Nederlands drugsbeleid in het verleden vooral pragmatisch van insteek was waarbij 

het drugsprobleem per definitie als onoplosbaar werd beschouwd is de aanpak van de  geïntegreerde 

aanpak, waarbij politie, belastingdienst, gemeente, woningbouwcorporaties en 

energiemaatschappijen samenwerken. Een aantal wetten voorziet in de mogelijkheid om de (overlast 

van) de handel in drugs tegen te gaan. Dit zijn met name de Opiumwet en de Gemeentewet. In 

algemene zin geldt dat de burgemeester verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare 

orde en veiligheid. Dit is omschreven in artikel 172 van de Gemeentewet. Op basis van artikel 174 

van de Gemeentewet is de burgemeester o.a. belast met het toezicht op voor het publiek 

openstaande gebouwen en met de uitvoering van  verordeningen die betrekking hebben op dat 

toezicht. Ook de artikelen 174a van de Gemeentewet, 13b van de Opiumwet en de bepalingen in de 

Algemene plaatselijke verordening (APV, artikel 2:74 en 2:74a) over drugsoverlast wijzen de 

burgemeester aan als bevoegd gezag. 

 

Maximumbeleid 

Gemeenten maken zelf de keuze om coffeeshops toe te laten of om een nulbeleid te voeren en 

daarmee geen coffeeshops binnen hun gemeentegrenzen toe te staan.  De bevoegdheid tot het 

vaststellen van het te voeren nul- cq maximumbeleid,  komt toe aan de Gemeenteraad. 

Voor de gemeente Midden-Groningen is er geen aanleiding tot uitbreiding of vermindering van het 

aantal van twee coffeeshops. Aangenomen wordt dat met dit aanbod aan de vraag naar cannabis 

binnen de gemeente wordt voldaan. 

 

Experiment Gesloten Coffeeshopketen 

Het kabinet heeft aangekondigd te willen komen met wet- en regelgeving ten behoeve van 

uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Dit voorstel ligt in 

lijn met de wens van gemeenten om experimenten uit te voeren om de veiligheid te verbeteren, de 

gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis te verminderen en de criminaliteit buiten de deur 

te houden. Per 1 maart jl. heeft het kabinet hiervoor een adviescommissie Experiment Gesloten 

Coffeeshopketen, ingesteld. De commissie heeft tot taak om ten behoeve van het uniforme 

experiment met de teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik te adviseren over de vorm- 

en wet- en regelgeving van het experiment, selectiecriteria voor deelnemende gemeenten, en het  

toezicht op de naleving en de handhaving van de regels van het experiment. Het experiment met 

cannabisteelt voor recreatief gebruik wordt uitgevoerd in de gesloten coffeeshopketen in 6 tot 10 
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(middel)grote gemeenten. Midden-Groningen heeft niet kenbaar gemaakt deel te willen nemen. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Geen 

9. Financiële paragraaf 

Toezicht en handhaving op inrichtingen (horeca, seksinrichtingen en coffeeshops) wordt uitgevoerd 

door de Buitengewoon Opsporings Ambtenaren. De middelen die met deze taken zijn gemoeid zijn 

opgenomen in de bestaande begroting. 

10. Communicatie 

Na vaststelling van het ontwerpbesluit wordt de nota toegezonden aan beide coffeeshophouders. 

De zogenaamde uniforme openbare voorbereidingsprocedure is op de vaststelling van het drugs- en 

coffeeshopbeleid van toepassing, conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht. Dit 

houdt in dat het bestuursorgaan (in dit geval de burgemeester) het ontwerp van het besluit ter 

inzage legt en voorafgaand aan de ter inzage legging publiceert. Gedurende zes weken kan een 

ieder zienswijzen indienen over het ontwerpbesluit.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Zoals genoemd is het vaststellen van het beleid een bevoegdheid van de burgemeester. De nota 

wordt ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester wethouders omdat de, in de 

nota opgenomen, wetsbepaling in de Woningwet de burgemeester en wethouders de bevoegdheid 

biedt op basis waarvan zeer effectieve maatregelen bij de aanpak van drugsteelt en –handel 

kunnen worden genomen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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