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Inzet beleidsinstrumenten en interbestuurlijke afstemming: 

de spreiding van coffeeshops als casus 

 

 

Plan van Aanpak 

 

 

 1. Achtergrond en aanleiding 

 

De Rekenkamer Maastricht doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het 

door de gemeente Maastricht gevoerde beleid. In dat kader kijkt de rekenkamer ook naar de relatie tussen de 

inzet van een instrument en het feitelijke maatschappelijke effect. Dat betekent dat vooral naar de relatie 

tussen instrument en resultaat gekeken wordt. Idealiter bestaat er een oorzakelijk en kenbaar verband tussen 

deze twee variabelen. Eerder heeft de Rekenkamer Maastricht aangeven1 dat van doeltreffendheid gesproken 

kan worden als de doelstellingen van beleid worden bereikt dankzij de inzet van een gemeentelijk instrument. 

 

Wat vaak onderbelicht blijft in de beleidstheorie en -praktijk is, dat ook de manier waarop een instrument 

ingezet wordt invloed heeft op het resultaat. In dat verband wordt ook wel gesteld dat het effect van een 

instrument niet alleen door de kracht en kwaliteit van het instrument zelf wordt bepaald, maar ook door de 

acceptatiegraad. Een door burgers gedragen instrument is om die reden effectiever, dan hetzelfde instrument 

dat niet door burgers gedragen wordt. Nu is draagvlak geen natuurconstante, maar tot op zekere hoogte 

beïnvloedbaar, zowel in positieve (meewerken/accepteren) als in negatieve zin (tegenwerken/verwerpen). Dit 

geldt ook bij intergemeentelijke verhoudingen waar de inzet van een instrument in gemeente A ook invloed 

heeft op gemeente B.  

 

Nu opereert de gemeente in een gebied waarin zelden of nooit sprake is van 100% consensus over de doelen 

die met een instrument worden nagestreefd en/of de inzet zelf. Vaak ook is de reactie dat het niet gaat om de 

inzet of het resultaat zelf, maar ook over de manier waarop een instrument wordt ingezet. In dat opzicht is het 

relevant te bezien op welke wijze beleidsinstrumenten het beste kunnen worden ingezet. Beste dan te relateren 

aan de te bereiken doelen zelf. Natuurlijk is elke inzet van een instrument casusspecifiek en zal het lastig zijn 

generieke uitspraken te doen over de manier waarop een instrument in het algemeen ingezet dient te worden. 

Wel is het mogelijk te bezien of generieke uitspraken te doen zijn in het geval de inzet a priori weerstand lijkt 

op te roepen. 

 

De Euregio en met name de stad Maastricht wordt geconfronteerd met drugsgerelateerde overlast. De Euregio, 

en dan ook weer met name de stad Maastricht, wil deze overlast terugbrengen. Binnen de gegeven wettelijke 

mogelijkheden en beperkingen heeft Maastricht in 2005 het zgn. Spreidingsplan coffeeshops vastgesteld. De 

inzet van dit beleidsinstrument zal in dit onderzoek worden geplaatst in die contrext: instrument heeft werking  

over de gemeentegrenzen heen, er zijn meerdere betrokkenen/belanghebbenden, de verhouding grote 

centrumgemeente en kleine gemeente zijn in dezen de belangrijkste factoren.  

 

In de theorie is sprake van een zgn. nulsomspel als de winst van de een per definitie het verlies voor een ander 

betekent (samen komen ze altijd op 0). Deze nulsomsituatie lijkt zich voor te doen bij de inzet van het 

instrument “spreiding coffeeshops” met de buurgemeenten. Met name rond de voorziene vestiging aan de grens 

met Eijsden: de Köbbesweg. Deze casus lichten we hier in dit onderzoek eruit. 

 

 

                                                           
1
 Zie rapport Rekenkamer Maastricht “Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen”; zie www.Rekenkamermaastricht.nl.  

http://www.rekenkamermaastricht.nl/
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 2. Spreiding van coffeeshops als beleidsinstrument 

 

De Euregio wordt geconfronteerd met overlast door bezoekers van coffeeshops. In het bijzonder heeft 

Maastricht daar veel overlast van om vier redenen: 

- het gedoogbeleid in Nederland, dus ook in Maastricht, heeft een aanzuigende werking op 

buitenlandse drugtoeristen (softdrugs in kleine hoeveelheden zijn makkelijk te verkrijgen)  

- de kwaliteit van de softdrugs is, in vergelijking met het omliggende buitenland goed volgens 

deskundigen 

- Maastricht vervult een centrumfunctie voor de Euregio, ook op softdruggebied 

- Coffeeshops bevinden zich op enkele plekken met name in en rond het centrum. 

 

Maastricht wil deze overlast beperken door coffeeshops uit het centrum te verplaatsen naar de periferie van de 

stad. Dit betekent per definitie dichter bij omliggende (binnen- en buitenlandse) gemeenten. Die verwachten 

een daardoor toenemende overlast. Eijsden heeft beperkte aan coffeeshops gerelateerde overlast, wil dat zo 

houden en is, kort door de bocht geformuleerd, tegen het spreidingsbeleid van de gemeente Maastricht, omdat 

Eijsden verwacht dat haar inwoners daardoor meer overlast zullen gaan ervaren.  

 

Dit onderzoek moet ook zicht bieden op de verwachte effecten van het beleid c.q. de inzet van het instrument 

spreiding. En dus ook antwoord geven op de vraag of van de spreiding verwacht wordt dat de totale overlast in 

de Euregio per saldo zal verminderen (en dus uitgegaan wordt van een win-winsituatie in aanvang of als 

doelstelling) of gelijk blijft maar anders verdeeld wordt (nulsomspel). Bij een win-winsituatie kunnen bij gelijke 

doelen de instrumenten makkelijker ingezet worden om de “win” te incasseren. Bij een nulsomspel is dat niet 

het geval en moet dus anderszins “compensatie” geboden worden.  

 

 3. Relevantie casus “spreiding van coffeeshops”  

 

Coffeeshopbeleid ligt bij inwoners en bezoekend publiek heel gevoelig, dus ook bij bestuurders en raden. Het is 

daarmee een maatschappelijk relevant thema. Alleen om die reden al kan het voor de rekenkamer interessant 

zijn de inzet van dit instrument te onderzoeken. Maar ook omdat nader onderzoek iets kan zeggen over de inzet 

van het instrument, die stimulerend of juist blokkerend kan uitpakken voor het beoogde resultaat. Daaraan 

toegevoegd dat onderzoek ook inzicht kan geven in de manier waarop stadsbesturen de dialoog zoeken of juist 

niet. Ook dat is interessant voor gemeenteraden en burgers om te weten om van daaruit wellicht (nieuwe) 

openingen te vinden om een eventueel nulsomspel om te zetten in een win-winsituatie.  

 

 4. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 

Centraal in dit onderzoek staat de vraag op welke manier het instrument spreiding wordt ingezet en welke 

effecten daarvan kunnen worden verwacht. Met name de bestuurlijke en ambtelijke communicatie en dialoog 

met de buurgemeenten zal daarbij aan de orde komen. Het accent zal worden gelegd op communicatie/dialoog 

van Maastricht met Eijsden en vice versa. 
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De volgende onderzoeksvragen zullen worden beantwoord. 

1. Op welke wijze is de inzet van het instrument onderbouwd? 

2. Zijn de mogelijkheden en beperkingen van de inzet van het instrument goed in kaart gebracht en is 

daarbij rekening gehouden met de posities van de (internationale) buurgemeenten?  

3. Hoe is feitelijk gehandeld door de gemeenten Maastricht en Eijsden m.b.t. de inzet van het 

instrument? 

4. Op welke wijze (door wie op welke wijze, wanneer, met welke informatie) is tussen Maastricht en 

haar buren, en dan met name met Eijsden, bestuurlijk en ambtelijk gecommuniceerd/overlegd? 

Welke randvoorwaarden zijn meegegeven? 

5. Op welke punten bestaat (peildatum 01 april 2009) overeenstemming en op welke punten verschil 

van mening?  

6. Wordt ernaar gestreefd deze verschillen te verkleinen? Zo ja: welke oplossingen dragen beide 

gemeenten aan? 

7. Welke conclusies kunnen worden getrokken over de manier waarop het instrument ingezet is? Wat 

zegt dit over de verwachte effectiviteit? Welke aanbevelingen kunnen hieraan worden verbonden?  

 

 5. Aanpak en te verwachten resultaat 

 

De Rekenkamer onderscheidt vijf stappen in dit onderzoek. 

 

A. Voorbereiden van het onderzoek 

B. Opstellen object van onderzoek en nadere concretisering onderzoeksvragen en vaststellen normenkader  

C. Informatie vergaren, rubriceren, beoordelen en analyseren van opgevraagde/aangeleverde informatie  

o.m. aan de hand van vraaggesprekken met relevante actoren in Maastricht en Eijsden 

D. Verificatie van de feiten in een nota van bevindingen door de gemeente Maastricht v.w.b. het 

Maastrichtse materiaal en de gemeente Eijsden v.w.b. het Eijsdense materiaal 

E. Opstellen eindrapportage en bestuurlijke wederhoor (Maastricht). 

 

Ad A Voorbereiden 

Deze fase omvat het vaststellen van het Plan van Aanpak door de Rekenkamer Maastricht, het informeren van 

de Raad van Maastricht (via de zgn. Kleine Rekeningcommissie) alsmede de gmeentesecretaris en het 

samenstellen van het onderzoeksteam. 

 

Ad B Concretisering onderzoek en vaststellen normenkader 

Hierbij wordt de onderzoeksvraag verder gespecificeerd en toegespitst. Essentieel is de vaststelling van een 

normenkader om de manier waarop het instrument is en wordt ingezet te beoordelen (bijvoorbeeld 

maatschappelijke en bestuurlijk-juridische zorgvuldigheid, communicatie met belanghebbenden e.d.).  

 

Ad C Informatie vergaren etc. 

Deze fase van informatievergaring is de kern van het onderzoek.  
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Gegeven de vraagstelling is het van belang input te krijgen van beide gemeenten (Maastricht en Eijsden). 

Allereerst is het van belang vanaf de start van de discussie over spreiding van coffeeshops inzicht te krijgen in 

het feitencomplex, waarbij met name ingezoomd zal worden op de gehanteerde randvoorwaarden en 

veronderstellingen voor de inzet van het instrument en de overleg- en communicatiemomenten tussen beide 

gemeenten. De argumenten zullen worden geanalyseerd.  

 

De Rekenkamer is zich ervan bewust dat het onderzoek plaats vindt op een moment dat de resultaten van het 

instrument nog niet (volledig) zichtbaar zijn. Maar ook in een periode dat de politiek-bestuurlijke context van 

het instrument in de relatie tussen Maastricht en Eijsden bijzondere aandacht vergt. Informatie rond de 

vestigingsplaats aan de Köbbesweg zal niet alleen van Maastricht afkomstig moeten zijn. De Rekenkamer 

Maastricht zal de gemeente Eijsden verzoeken aan dit onderzoek mee te werken.  

 

Aanvullend op de documentstudie zullen ook interviews met relevante actoren (bestuurders, commissieleden en 

ambtenaren) worden gehouden, niet alleen om het beeld dat uit de documenten zal oprijzen te toetsen, maar 

ook van betrokkenen een zekere inkleuring te krijgen. Waar ziet men (nog) mogelijkheden en waar niet? 

 

Ad D en E Nota van bevindingen en rapport 

 

Beide gemeenten krijgen gelegenheid de bevindingen (de feitelijkheden) te verifiëren. Het eindrapport wordt 

aangeboden aan de Raad van de gemeente Maastricht, en uiteraard in afschrift aan de Raad van Eijsden. Indien 

daar prijs op wordt gesteld, kan het rapport in beide raden worden toegelicht.  

 

 6. Onderzoeksteam en planning 

 

Het onderzoek wordt door de Rekenkamer Maastricht uitgevoerd. De feitelijke werkzaamheden worden door 

twee leden uitgevoerd die werkafspraken maken. Een lid is daarbij verantwoordelijk voor planning, voortgang en 

budgetbewaking. De secretaris levert onderzoekstechnische ondersteuning, maakt verslagen en houdt de 

onderzoeksdossiers bij.  

De rekenkamer is voor de inhoudelijke informatie afhankelijk van de gemeenten Maastricht en Eijsden. Via de 

gemeentesecretarissen zal de benodigde informatie verkregen moeten worden. Zonder deze medewerking kan 

de rekenkamer het doel van het onderzoek niet realiseren. De informatie zal zo gedetailleerd en gerubriceerd 

mogelijk worden opgevraagd. Intentie is alleen die informatie te verzamelen die daadwerkelijk relevant is voor 

het onderzoek. 

 

De onderzoeksplanning is als volgt. 

 

Fase A Voorbereiding 

Planning: gereed 01 april 

Capaciteit: 1 dag 

 

Fase B Objectbepaling 

Planning: gereed medio april 
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Capaciteit: 2 dagen 

 

Fase C Informatieverzameling en –analyse, interviews 

Planning: gereed ultimo mei 

Capaciteit; 12 dagen 

 

Fase D Verificatie door middel van nota van bevindingen 

Planning: gereed ultimo juni 

Capaciteit: 4 dagen 

 

Fase E Aanbieden eindrapport 

Planning: gereed ultimo juli  

 

Capaciteit: 1 dag 

 

Totaal 20 dagen. De plenaire vergaderingen van de rekenkamer en de inspanningen van de secretaris/ 

onderzoeker zijn in deze ramingen niet verdisconteerd. Van de ambtelijke organisatie wordt verwacht dat deze 

capaciteit vrijmaakt voor het aanleveren van materiaal, het geven van interviews en het verifiëren van de feiten 

in de nota van bevindingen.  

 

Maastricht 31 maart  2009 

 


