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Samenvatting 
 
De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de inzet van het beleidsinstrument spreiding van 
coffeeshops door de gemeente Maastricht. De manier waarop de gemeente Maastricht een complex 
maatschappelijk probleem aanpakt, waarbij sprake is van tegengestelde belangen bij betrokken overheden, 
stond centraal.  
Doel van het instrument spreiding is de overlast te verminderen die te maken heeft met de aanwezigheid van 
coffeeshops. De toepassing van het spreidingsinstrument raakt de belangen en beleidsopvattingen van 
andere gemeenten, ook als het een spreiding betreft binnen de eigen gemeentegrenzen. In het onderzoek is 
het accent gelegd op de wijze waarop de gemeente Maastricht bij de ontwikkeling en toepassing van het 
instrument is omgegaan met de belangen van andere gemeenten. Om de casus zo concreet mogelijk te 
maken gaat het onderzoek vooral in op de interactie met de gemeente Eijsden.  
 
De aankondiging van het instrument spreiding heeft scherp aan het licht gebracht dat de buurgemeenten  
tegengestelde belangen zien, terwijl Maastricht het instrument juist legitimeert door te wijzen op de 
gemeenschappelijke belangen. De Rekenkamer constateert dat deze tegenstelling zich gaandeweg heeft 
verdiept. Maastricht is er niet in geslaagd de buurgemeenten er door argumenten en praktijkervaringen van 
te overtuigen, dat de spreiding van coffeeshops ook een bijdrage levert aan de oplossing van 
drugsgerelateerde problemen in de buurgemeenten. De gemeente Maastricht verwacht dat de spreiding van 
coffeeshops de totale overlast in de Euregio per saldo zal verminderen. De buurgemeenten (inclusief 
Eijsden) echter zijn van mening dat de bestaande overlast minimaal gelijk blijft, maar anders wordt verdeeld.  
 
De Rekenkamer komt op basis van de analyse van de documenten en de gevoerde gesprekken met 
vertegenwoordigers van de gemeenten Maastricht en Eijsden tot de volgende conclusies. Het geformuleerde 
normenkader heeft hierbij als leidraad gediend. 
 
Maastricht heeft als eenheid geopereerd en een consistent beleid gevoerd. 
 
De gemeenteraad van Maastricht is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de probleemdefinitie en 
de beleidsontwikkeling van het coffeeshopbeleid. Het beleid van het college is steeds raadsbreed gesteund. 
Maastricht heeft een consistent coffeeshopbeleid gevoerd, waarin creatief gezocht is naar nieuwe nog niet 
beproefde instrumenten. Regionale, nationale en internationale weerstanden zijn op de koop toe genomen. 
Er is een beeld ontstaan van Maastricht als gidsstad in de aanpak van de drugsproblematiek. 
 
Maastricht heeft veel daadkracht getoond. 
 
De Rekenkamer stelt vast dat Maastricht veel daadkracht en volharding aan de dag heeft gelegd bij de 
aanpak van de drugoverlast. Maastricht heeft zich opgesteld als pionier en heeft zich niet laten afschrikken 
door wettelijke beperkingen en weerstanden van andere overheden. Er is gezocht naar creatieve, 
onorthodoxe en innovatieve instrumenten om dit complexe probleem op te lossen. 
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De gemeente Maastricht heeft zich onvoldoende verdiept in de (tegengestelde) belangen. 
 
De gemeente Maastricht heeft bij de ontwikkeling van het spreidingsbeleid geen analyse gemaakt van de 
verschillende startposities en gewenste eindposities van de betrokken buurgemeenten en de gemeente 
Eijsden in het bijzonder. Uit het onderzoek blijkt dat Maastricht in de veronderstelling was en is dat Eijsden 
en de andere buurgemeenten dezelfde belangen hadden als Maastricht en dat het –voor Maastricht 
rationele- beleid alleen maar goed uitgelegd hoefde te worden. De gezamenlijke belangen die onder de 
aanvankelijke afspraken lagen, zijn kennelijk in de loop der jaren geëvolueerd in tegengestelde belangen.  
 
De gemeente Maastricht is er niet in geslaagd om met de gemeente Eijsden consensus te 
bereiken over de uitgangspunten en de doelstellingen van het instrument spreiding van 
coffeeshops.  
 
Het spreidingsbeleid is vanuit Maastrichts perspectief ontwikkeld. Vervolgens is het beleid gecommuniceerd 
met de buurgemeenten. Daarbij is niet duidelijk gemaakt welke voordelen andere gemeenten van het 
Maastrichtse beleid zouden kunnen hebben. De Rekenkamer stelt vast dat de uitgangsposities van 
Maastricht en Eijsden niet gelijk zijn. Maastricht lijkt moeite te hebben te onderkennen dat Eijsden verwacht 
meer na- dan voordelen van de spreiding van coffeeshops te zullen ondervinden. Net als de andere 
buurgemeenten benadrukt Eijsden steeds weer de Euregionale dimensie van de drugsproblematiek. Eijsden 
en de buurgemeenten erkennen dat de oplossing van de actuele problemen in Maastricht niet dichterbij 
komt door het telkens benadrukken van de Euregionale dimensie. Deze vertragingstactiek in combinatie met 
het onwrikbaar vasthouden aan de 0-optie heeft Maastricht niet kunnen doorbreken. 
 
Aan de communicatie met de gemeente Eijsden ontbrak een strategie 
 
De gemeente Maastricht heeft met Eijsden over de spreiding van coffeeshops, gelet op het aantal en het 
soort contacten, “uitbundig”, maar in de ogen van de Rekenkamer gefragmenteerd, gecommuniceerd. 
Maastricht was hierbij de zendende en Eijsden de ontvangende partij. De aandacht voor communicatie 
ontstaat pas medio 2006 als Maastricht merkt dat de weerstand van Eijsden en de andere buurgemeenten 
tegen het spreidingsbeleid groeit. De Rekenkamer stelt vast dat aan de communicatie in het kader van het 
spreidingsbeleid geen duidelijke strategie ten grondslag heeft gelegen. Het veelvuldig agenderen van 
onderwerpen in de pers (lokale en landelijke kranten en televisieoptredens) heeft ertoe bijgedragen dat 
Eijsden, maar ook de andere buurgemeenten, zich niet als volwaardige partner behandeld voelden.  
 
Maastricht is er onvoldoende in geslaagd om de onderbouwing van het spreidingsinstrument te 
baseren op ‘facts & figures’. 
 
Maastricht heeft de “bewijslast” voor de effecten van spreiding van coffeeshops op de overlast niet rond 
gekregen. Voor beide gemeenten geldt dat de doelstelling van spreiding in essentie niet helder is. De vraag 
voor welke problemen spreiding een oplossing biedt, is niet eenduidig beantwoord. Er is niet overtuigend 
aangetoond dat spreiding van coffeeshops naar verwachting tot een daling van de totale overlast leidt. De 
doelstellingen van de inzet van het spreidingsinstrument zijn ook niet (desnoods globaal) gekwantificeerd. 
Het ambitieniveau blijft daardoor onduidelijk (overlast consolideren, halveren of overlast elimineren?). 
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Maastricht is zeer terughoudend geweest om aan Eijsden alternatieve opties voor het 
spreidingsbeleid te presenteren.  
 
De gemeente Maastricht is steeds zeer terughoudend geweest om aan Eijsden alternatieve opties zoals 
repressief optreden (“knuppelen”) en sluiting van (een groot aantal) coffeeshops voor te stellen als 
aanvullend beleid of als alternatieve mogelijkheden voor het spreidingsbeleid. Dit heeft de 
onderhandelingspositie van Maastricht niet versterkt. In het onderzoek is niet duidelijk geworden waarom 
Maastricht zo nadrukkelijk vasthoudt aan de bij de start gemaakte analyse dat spreiding van coffeeshops 
veel meer effect heeft op het terugdringen van de overlast dan sluiting van (een aantal) coffeeshops. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 
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. Idealiter bestaat er een 
oorzakelijk en kenbaar verband tussen deze twee variabelen: het effect is teweeggebracht door de inzet van 
het desbetreffende instrument. Eerder heeft de Rekenkamer Maastricht aangegeven1 dat pas 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, bedrijven, maatschappelijke organisaties en betrokken andere overheden 
gedragen instrument is om die reden effectiever, dan hetzelfde instrument dat niet door deze actoren 
gedragen wordt. Draagvlak is een tot op zekere hoogte beïnvloedbaar goed, 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 effecten heeft in gemeente B.  
 
Nu opereert de gemeente in een context waarin zelden of nooit sprake is van 100% consensus over de 
doelen die met een instrument worden nagestreefd. In dat opzicht is het relevant te bezien op welke wijze 
beleidsinstrumenten het beste kunnen worden ingezet om bepaalde doelen te realiseren. Uit dit 
rekenkameronderzoek kunnen lessen getrokken worden in geval de inzet van bepaalde beleidsinstrumenten 
a priori weerstand lijkt op te roepen.  
 
1.2 Casus: spreiding coffeeshops 

Het onderzoek naar de inzet van een beleidsinstrument waarbij sprake is van tegengestelde belangen van 
gemeenten wordt uitgevoerd aan de hand van een casus. We hebben het beleidsinstrument spreiding van 
coffeeshops gekozen. Hieronder schetsen wij het instrument en gaan we in op de relevantie. 
 
De Euregio en met name de stad Maastricht trekt om vier redenen veel drugtoeristen: 

• het gedoogbeleid in Nederland, dus ook in Maastricht, heeft een aanzuigende werking op 
buitenlandse drugtoeristen (softdrugs in kleine hoeveelheden zijn makkelijk te verkrijgen); 

                                                
 
1 Zie rapport Rekenkamer Maastricht “Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen”; zie 
www.Rekenkamermaastricht.nl.  
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• 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 in en rond het centrum. 

 
De Euregio en dan met name de stad Maastricht wordt geconfronteerd met druggerelateerde overlast. 
De gemeente Maastricht wil deze overlast terugdringen. Binnen de gegeven wettelijke mogelijkheden en 
beperkingen heeft Maastricht in 2005 het zogenaamde Spreidingsplan coffeeshops vastgesteld. Het 
instrument spreiding heeft in deze casus werking over de gemeentegrenzen heen, er zijn meerdere 
betrokkenen/belanghebbenden en er is sprake van een verhouding grote centrumgemeente - kleine 
gemeente.  
 
Maastricht wil de 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 
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 verwacht wordt dat de inwoners door een coffeeshop vlak bij de gemeentegrens meer overlast zullen 
ervaren.  
 
De rekenkamer gaat in op de verwachte effecten van het beleid in het geval dat het instrument spreiding 
wordt ingezet. In het onderzoek zal de vraag centraal staan of van spreiding van coffeeshops verwacht kan 
worden dat de totale overlast in de Euregio per saldo zal verminderen (en er dus sprake is van een win-
winsituatie in aanvang) of gelijk blijft maar anders verdeeld wordt (nulsomspel). Dit punt is essentieel: 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.  
 
Drugoverlast en daarmee ook coffeeshopbeleid liggen bij inwoners en bezoekend publiek heel gevoelig, dus 
ook bij bestuurders en gemeenteraden. Het is daarmee een politiek en maatschappelijk relevant thema. Al 
om die reden is het voor de rekenkamer interessant 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. Het onderzoek kan ook inzicht geven in de manier 
waarop stadsbesturen de dialoog zoeken of juist niet. Ook dat is interessant voor gemeenteraden en burgers 
om te weten en om van daaruit wellicht (nieuwe) openingen te zoeken, zodat een eventueel nulsomspel 
omgezet kan worden in een positieve somspel of zelfs in een win-winsituatie.  
 
1.3 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 van Maastricht met de buurgemeenten zullen daarbij aan de orde komen. Het accent zal worden 
gelegd op communicatie en dialoog van Maastricht met Eijsden, omdat juist in die relatie de tegengestelde 
belangen het duidelijkst (in documenten en in juridische procedures) naar voren zijn gekomen.  
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De volgende onderzoeksvragen zullen in dit rapport aan de orde komen: 

• Hoe is de inzet van het instrument onderbouwd? 
• 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?  
• Hoe is feitelijk gehandeld door de gemeenten Maastricht en Eijsden m.b.t. de inzet van het 

instrument? 
• Op welke wijze is tussen de gemeente Maastricht en haar buren, en dan met name Eijsden, 

bestuurlijk en ambtelijk gecommuniceerd/overlegd?  
• Op welke punten bestaat overeenstemming over beleidsdoelen en in te zetten instrumenten en op 

welke punten verschil van mening?  
• Wordt ernaar gestreefd deze verschillen te verkleinen? Zo ja: welke oplossingen dragen beide 

gemeenten aan? 
• 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? 
 

Om tegengestelde belangen bij het instrument spreiding goed te kunnen duiden is het soms noodzakelijk 
ook het coffeeshopbeleid zelf te analyseren. Het beleid bij tegengestelde belangen blijft evenwel centraal 
staan. 
 

1.4 Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen: 
• Voorbereiden van het onderzoek; 
• Opstellen van een normenkader; 
• Analyseren van documenten en dossiers; 
• Interviewen van sleutelpersonen; 
• Opstellen van een Nota van bevindingen; 
• Vragen van een reactie van de ambtelijke organisatie op feitelijke bevindingen; 
• Opstellen van een concepteindrapport (Nota van bevindingen aangevuld met conclusies); 
• Vragen van een bestuurlijke reactie op concept eindrapport; 
• Definitief maken van het eindrapport; 
• Presenteren van het rapport aan de gemeenteraad. 

 
Het plan van aanpak voor het onderzoek en het normenkader zijn besproken met de gemeentesecretaris en 
de direct bij het spreidingsbeleid betrokken ambtenaren. In het kader van het onderzoek zijn documenten 
geanalyseerd die inzicht geven in de ontwikkeling en uitvoering van het spreidingsbeleid. De documenten 
zijn op verzoek van de rekenkamer beschikbaar gesteld door de gemeente Maastricht en de gemeente 
Eijsden.  
 
Vervolgens heeft de rekenkamer gesprekken gevoerd met de burgemeesters van Maastricht en Eijsden en 
met ambtelijk medewerkers van beide gemeenten. Ook zijn gesprekken gevoerd met de voorzitters van de 
ingestelde raadscommissies.  
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Het onderzoek is uitgevoerd in de periode mei tot november 2009. De nota van bevindingen is voorgelegd 
voor een ambtelijke reactie. Vervolgens heeft de rekenkamer conclusies geformuleerd en het College 
verzocht een bestuurlijke reactie te geven op het rapport. De – digitale - reactie van het College is integraal 
in dit eindrapport opgenomen. Een nawoord van de rekenkamer besluit het rapport. 
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2 Het coffeeshopbeleid in perspectief 
 

2.1 Inleiding 

 
De gemeente Maastricht plaatst haar coffeeshopbeleid nadrukkelijk in het perspectief van het nationale 
beleid. Op basis van het rapport van de Adviescommissie Drugsbeleid2 en de Hoofdlijnenbrief drugsbeleid 
van het kabinet3 volgt hierna een beschrijving van de belangrijkste ontwikkelingen in het Nederlandse 
drugbeleid. Daarbij zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan het instrument spreiding van coffeeshops, 
als onderdeel van een veel breder palet van maatregelen. 
 

2.2 Geschiedenis 

 
Sinds de jaren zeventig is het beleid gericht op het tegengaan van marginalisering en criminalisering van de 
cannabisgebruikers en het verkleinen van de kans dat zij harddrugs gaan gebruiken. Door het gedogen van 
de kleinschalige verkoop van cannabis en het hard optreden tegen de handel in harddrugs werd een 
scheiding van de cannabis- en harddrugsmarkten beoogd. Uitgangspunt hierbij was dat de risico’s van 
cannabis als minder ernstig werden ingeschat dan die van harddrugs. Verliep de verkoop van cannabis aan 
consumenten in de jaren zeventig primair via huisdealers, vanaf eind jaren tachtig gebeurde dit grotendeels 
in de coffeeshops. 
 
Het bestaan van coffeeshops geeft de mogelijkheid om zicht te hebben op, contact te leggen met, en 
voorlichting te geven aan consumenten over eventuele risico’s van gebruik. De coffeeshops vormen als het 
ware een ‘drukventiel’ waarmee vooral het lokaal bestuur invloed kan hebben c.q. houden op een deel van 
de cannabismarkt. Door de mogelijkheid van regulering via gedoogcriteria is er een instrument om beleid te 
voeren waarmee vooral overlast kan worden tegengegaan. Dit is een belangrijk argument voor de gemeente 
Maastricht om het stelsel van coffeeshops in stand te houden en niet over te gaan tot sluiting van de shops. 
 
In 1995 is het landelijke en gemeentelijke beleid rondom coffeeshops gericht op het terugdringen van 
overlast (onder andere drugtoerisme) en criminaliteit rondom coffeeshops en teelt, onder meer via strengere 
handhaving van regelgeving, betere regulering en uitbreiding van bestuurlijke maatregelen. In de drugsnota 
van 1995 is er voor gekozen de handhaving van de gedoogcriteria primair bestuursrechtelijk te doen, zodat 
de politie en het openbaar ministerie zich met het strafrecht konden concentreren op de aanpak van 
harddrugs en de georganiseerde misdaad. Door deze keuze is het perspectief van de handhaving daar waar 
het de softdrugs betreft vooral komen te liggen op de overlast die bepaalde coffeeshops veroorzaken. 
 

                                                
 
2 Adviescommissie Drugsbeleid (Commissie Van de Donk) “Geen deuren maar daden, nieuwe accenten in het 
Nederlandse drugsbeleid (2 juni 2009) 
3 TK 2008-2009, 24077, nr 237, Ministerie van VWS 
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Ten opzichte van de verkoop van cannabis door coffeeshops wordt een gedoogbeleid gevoerd (geen 
strafrechtelijke vervolging), onder voorwaarden die in landelijke OM-richtlijnen zijn vastgesteld (de AHOJGM-
criteria). Deze zijn in de loop van de tijd uitgebreid en aangescherpt. Op lokaal niveau zijn er criteria aan 
toegevoegd, zoals een bepaalde minimale afstand tot scholen.  
 
Onder strikte voorwaarden wordt de verkoop van softdrugs in coffeeshops gedoogd. Onder de navolgende 
voorwaarden zal in beginsel tegen coffeeshops die op grond van het lokale driehoeksoverleg worden 
gedoogd, niet strafrechtelijk worden opgetreden: 

• A geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding op de 
desbetreffende lokaliteit; 

• H geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of verkocht worden; 
• O geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de coffeeshop, 

geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rondhangende klanten; 
• J geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: gelet op de 

toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een strikte handhaving van de 
leeftijdsgrens van 18 jaar; 

• G geen verkoop van grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden groter dan 
geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder “transactie” wordt begrepen alle koop en verkoop in 
één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking tot eenzelfde koper. 

• M In de driehoek kan de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops worden vastgesteld. 
Tegen een handelsvoorraad onder het maximum wordt in beginsel niet opgetreden. De voorraad zal 
in elk geval de 500 gram niet te boven gaan. 

 
De landelijke en lokale criteria worden met een handhavings- en sanctiebeleid bewaakt. De mogelijkheden 
om op te treden tegen niet-gedoogde verkooppunten van cannabis zijn verruimd. Daar staat tegenover dat 
het wettelijk instrumentarium niet frequent gebruikt is en dat de mogelijke criminaliteit rond coffeeshops pas 
de laatste jaren aandacht krijgt. Het coffeeshopbeleid is gedecentraliseerd. Op lokaal niveau zijn 
uiteenlopende initiatieven genomen om overlast en coffeeshoptoerisme te bestrijden. 
 
Uit onderzoek onder cannabisgebruikers blijkt dat coffeeshops de belangrijkste directe of indirecte bron zijn 
voor de aanschaf van cannabis. Coffeeshops zijn echter zeker niet de enige bron, ook niet in gemeenten 
waar coffeeshops aanwezig zijn. Er kan echter worden geconcludeerd dat de cannabis- en harddrugmarkten 
in Nederland in vrij grote mate gescheiden zijn. Coffeeshops spelen hierbij – volgens Van de Donk - een 
belangrijke rol. 
 
Gezien de talloze factoren die van invloed kunnen zijn op het gaan gebruiken van (hard)drugs blijft het lastig 
om harde conclusies te trekken over de effecten van de scheiding der markten. Een positief effect van het 
coffeeshopsysteem op het gebruik van harddrugs kan niet overtuigend worden aangetoond noch worden 
uitgesloten. Voor zover vergelijkingen gemaakt kunnen worden, zijn er vergeleken met Nederland zowel 
landen met hogere, vergelijkbare als lagere prevalenties van harddruggebruik onder cannabisgebruikers. Wel 
is het gebruik van harddrugs in de algemene bevolking, met uitzondering van ecstasy, relatief laag. Er zijn 
geen aanwijzingen dat de coffeeshops hebben geleid tot een buitensporige toename van het 
cannabisgebruik, althans niet onder volwassenen.  
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Het gebruik van cannabis is, vergeleken met andere westerse landen, in Nederland relatief laag. Dit kan niet 
gezegd worden voor (minderjarige) scholieren. Ondanks een stabilisering/daling in het gebruik scoren zij 
relatief hoog in het gebruik vergeleken met hun leeftijdgenoten in Europa. Of dit samenhangt met de 
coffeeshops (grotere beschikbaarheid – zij het indirect; gebruik meer normatief) of met andere factoren is 
niet duidelijk. Het aantal cannabisgebruikers dat hulp zoekt bij de verslavingszorg is sinds midden jaren 
negentig sterk gestegen, evenals in tal van andere Europese landen, maar onbekend is of dit wijst op een 
toename van het probleemgebruik. 
 
Het aantal gemeenten dat coffeeshops toestaat (ongeveer 100) lijkt stabiel te blijven, hoewel recent twee 
gemeenten hebben besloten hun coffeeshops te sluiten (Roosendaal en Bergen op Zoom). In het algemeen 
spannen coffeeshophouders zich in om aan de regels en voorwaarden te voldoen. Ze zijn hier doorgaans 
succesvol in. Dit is ook het geval in Maastricht. Overtredingen van het leeftijdscriterium en de maximale 
handelsvoorraad komen het meest voor. Coffeeshops houden zich vrij goed aan het criterium ‘geen verkoop 
van harddrugs’ en zien dit als essentieel voor het coffeeshopsysteem. Desondanks bestaat een zeker risico 
dat doelen van het coffeeshopbeleid niet bereikt worden als gevolg van onduidelijkheid en moeilijke 
controleerbaarheid van sommige regels.  
 
De rol van criminaliteit en van criminele samenwerkingsverbanden rond coffeeshops krijgt pas de laatste 
jaren aandacht. Door aanscherping van het beleid is mogelijk criminaliteit van coffeeshophouders 
tegengegaan, maar niet de criminele samenwerkingsverbanden achter handel en teelt. De coffeeshopsector 
is in de loop van de tijd sterk gecommercialiseerd en heeft een veel grotere schaal gekregen. Dit is 
opmerkelijk, omdat het beleid is gebaseerd op de gedachte dat de verkoop van cannabis kleinschalig en 
niet-commercieel zou zijn. De branche wordt inmiddels gedomineerd door grootschalige en vaak ook 
bovenlokaal opererende, commerciële uitbaters die al dan niet rechtstreeks verbonden zijn met de 
georganiseerde misdaad. De grootschalige cannabistelers en –verhandelaars hebben de kwaliteit van de 
cannabis niet altijd hoog in het vaandel staan waardoor gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan. In de 
cannabishandel zijn de coffeeshops maar een bescheiden onderdeel. Hierdoor kan het coffeeshopbeleid nog 
slechts een bescheiden effect hebben op de aanpak van de productie van cannabis en de daaraan 
verbonden georganiseerde criminaliteit. 
 

2.3 Regionale verschillen in coffeeshopbeleid  

In veel van de ruim 100 gemeenten met coffeeshops kunnen deze als een betrekkelijk rustig fenomeen 
aangemerkt worden: zij vormen binnen de bestaande beleidskaders doorgaans goed beheersbare 
voorzieningen die vooral de lokale gebruikersmarkt bedienen. Er zijn echter grote regionale / lokale 
verschillen. 
 
In de grensstreken, en dan vooral in het zuiden van het land, brengt de aanwezigheid van coffeeshops 
problemen met zich mee door een betrekkelijk massaal en fors toegenomen druggrensverkeer. De daardoor 
opgeroepen spanningen leiden tot uiteenlopende lokale en soms regionale (voorgenomen) interventies: de 
sluiting van een grote coffeeshop in Terneuzen, het sluiten van alle shops in Roosendaal en Bergen op 
Zoom, de Limburgse plannen om de toegang tot coffeeshops fors in te perken.  
 



 
 
 

18 
 

SPREIDINGSBELEID COFFEESHOPS

Het bestaan van grote coffeeshops geeft overlast zoals parkeerdrukte en lawaai. De toestroom in de 
grensstreken vanuit België, Frankrijk en Duitsland vormt een markt waarin coffeeshops structurele 
voorzieningen vormen voor klanten uit het buitenland. Die komen voor eigen consumptie maar tevens om in 
Nederland drugs te kopen om die thuis verder te verhandelen. Ook trekken de omvangrijke klantengroepen 
van de coffeeshops lieden aan die op andere plekken cannabis en harddrugs aanbieden. De veelal 
agressieve manier van klantenwerving die hiermee gepaard gaat, zorgt voor overlast en gevaarlijke situaties 
in het verkeer. Deze situaties doen zich voor in Maastricht. 
 
In Maastricht is getracht buitenlandse klanten te weren door in een Algemene Plaatselijke Verordening 
regels over de toegang tot de coffeeshops op te nemen. Inmiddels loopt er een zaak bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin hoger beroep is ingesteld tegen een besluit van de 
burgemeester van Maastricht. Het gaat om zijn besluit tot tijdelijke sluiting van een coffeeshop op grond van 
overtreding van de APV-bepaling waarin het verbod van toegang van andere personen dan Nederlandse 
ingezetenen is opgenomen. In die zaak zijn vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Aan de 
orde is de vraag of dit verbod wel of niet in strijd is met het vrij verkeer van diensten en goederen; cruciaal 
voor de beantwoording daarvan zal zijn of cannabis als een goed in de zin van het EG-recht mag worden 
beschouwd en hoe zich deze bestuursrechtelijke benadering verhoudt tot de EU-bepalingen over drugs in 
het Verdrag van Maastricht. De afwikkeling van deze zaak zal naar verwachting nog geruime tijd in beslag 
nemen. 
 
Hieraan kan worden toegevoegd dat maatregelen in één gemeente de situatie in een andere beïnvloeden. 
Zo kan sluiting van coffeeshops leiden tot een volledige of gedeeltelijke verschuiving van de markt naar een 
andere gemeente. Of een striktere aanpak op één plaats leidt tot meer problemen elders: zo komen veel 
drugrunners van de Randstad naar Limburg. 
 
Coffeeshopbeleid van de gemeente Venlo 
 
De gemeente Venlo kan wat betreft geografische ligging en de daarmee gepaard gaande drugsgerelateerde 
problematiek voor een groot deel vergeleken worden met de gemeente Maastricht. De gemeente Venlo 
heeft ervaring met de spreiding van coffeeshops. Daarom gaan wij hier meer in detail in op de resultaten 
van coffeeshopbeleid in Venlo. De gemeente Venlo heeft haar drugsbeleid de naam Hektor gegeven. Eén 
van de instrumenten van het beleid was het verplaatsen van twee coffeeshops naar de rand van de 
gemeente. Het beleid beoogt de volgende resultaten te bereiken:  

• minder drugshandel en als gevolg daarvan minder drugoverlast en criminaliteit op straat,  
• afname van het aantal drugspanden in de binnenstad,  
• bonafide herinvesteringen en een herinrichting van het gebied, hetgeen de leefbaarheid en de 

visuele aantrekkelijkheid ten goede diende te komen;  
• minder drugtoeristen in de binnenstad, met navenant minder overlast. 

 
De gemeente Venlo heeft in 2005 het project Hektor geëvalueerd. Dit onderzoek heeft wat betreft de 
verplaatsing van coffeeshops de volgende resultaten aan het licht gebracht: 
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• Het aantal softdrugklanten in de binnenstad is sterk afgenomen. Uit de evaluatie van de verplaatsing 
van twee coffeeshops blijkt dat de stroom softdrugklanten is afgebogen van Q4 (de wijk waar de 
twee coffeeshops oorspronkelijk waren gevestigd) naar de Bevrijdingsweg aan de rand van Venlo. 
Dit heeft ertoe geleid dat door de bewoners in Q4 en Venlo-Zuid in 2005 minder drugsproblematiek 
en verkeersproblematiek wordt ervaren.  

• Door de verplaatsing van twee coffeeshops naar de periferie van Venlo is een deel van de 
sofdrugsproblematiek verplaatst naar de nieuwe locatie. De problematiek bestaat vooral uit 
verkeershinder en overlastgevend gedrag van softdrugkopers in de openbare ruimte. De overlast is 
in 2005 echter goed beheersbaar gebleken door permanente inzet van politie, gemeente en 
coffeeshophouder. 

• De verplaatsing heeft niet geleid tot de verplaatsing van verslaafden, (soft)drugdealers en -runners 
of een toename van het aantal illegale verkooppunten. Wel lijkt de Kaldenkerkerweg een 
aantrekkelijker locatie voor drugshandel vanuit panden. De handhavingsdiensten hebben aandacht 
hiervoor, maar betrokkenen geven aan dat de aanpak van deze panden dient te worden 
geïntensiveerd.  

• Er lijkt geen sprake te zijn van verplaatsing naar de omliggende gemeenten Roermond, Venray en 
Weert, dit is althans niet met cijfermateriaal aan te tonen. Politiefunctionarissen hebben geen 
aanwijzingen dat er meer drugskopers, -dealers of -runners actief zijn in deze gemeenten. Ook het 
aantal illegale verkooppunten in deze gemeenten is niet gewijzigd in 2005.  

 

2.4 Het nationale coffeeshopbeleid  

Eerder dit jaar heeft de door het kabinet ingestelde Adviescommissie Drugsbeleid een rapport uitgebracht 
dat de basis zal vormen voor de nieuwe Drugsnota die het kabinet naar verwachting in 2010 aan de Kamer 
zal voorleggen. Vooruitlopend op deze nota heeft het kabinet op 11 september 2009 de hoofdlijnen van het 
nieuwe drugsbeleid gepresenteerd in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief gaat het kabinet ook in 
op aanpassingen in het coffeeshopbeleid. In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen op een 
rijtje gezet, voor zover ze relevant zijn voor het Maastrichtse spreidingsbeleid. 
 
Het kabinet is van mening dat, ondanks de behaalde successen, het coffeeshopbeleid moet worden 
aangepast. Het gegeven dat de coffeeshop een risico vormt voor de rechtsorde maakt dat de overheid 
gerechtigd is om het functioneren van coffeeshops verregaand te reguleren. Het kabinet deelt de analyse 
van de Adviescommissie Drugsbeleid dat de coffeeshop in veel gevallen niet meer de voorziening is waar hij 
voor bedoeld was: een mogelijkheid voor volwassen consumenten om op een veilige manier cannabis te 
kopen en desgewenst te gebruiken. De ruimte om deze activiteit uit te oefenen dient, hoewel deels illegaal 
van karakter, ook in de toekomst te worden geboden met een beleid dat toeziet op het realiseren van een 
optimaal aantal coffeeshops. De uitdaging is erin gelegen de doelstelling ten aanzien van de gebruiker te 
behouden en tegelijkertijd het functioneren van de coffeeshopbranche diepgaand te veranderen wat 
beheersbaarheid betreft en uit de greep van de criminaliteit te houden.  
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Het toekomstig coffeeshopbeleid zal gericht zijn op de volgende doelstellingen:  

• De coffeeshop dient uiteindelijk weer een klein etablissement te worden, gericht op de lokale 
gebruiker. Gemeenten zullen worden gestimuleerd om de komende twee jaar pilots in dit kader uit 
te voeren. Elke pilot zal geëvalueerd worden.  

• De beheersing van het aantal coffeeshops, door de lokale situatie als uitgangspunt te nemen.  
• Het integrale beleid gericht op de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ook in relatie tot 

de coffeeshop, wordt voortgezet.  
 

Het kabinet is van oordeel dat kleinschalige coffeeshops voor zowel controlerende (lokale, 
vergunningverlenende) instanties en handhavingsdiensten, als voor gebruikers voordelen heeft. 
Kleinschaligheid leidt tot een betere beheersbaarheid van overlast- en criminaliteitsrisico’s; de gebruiker 
weet zich verzekerd van een veilige omgeving, waarbij de uitbater van de coffeeshop zich betrokken voelt bij 
zijn klantenkring. Te verwachten is bovendien dat door een dergelijke ontwikkeling ook, en met name, de 
coffeeshopproblematiek in de grensstreek zal verminderen.  
 
Het kabinet kiest ervoor deze doelstelling langs de gecombineerde route van centrale sturing en via het 
instrument van pilots te bereiken. Het kabinet is bereid een aantal pilots financieel te steunen. In de 
genoemde brief worden twee pilots genoemd die direct betrekking hebben op de gemeente Maastricht. 
 
De zogenoemde pilot ingezetenencriterium die sinds 2005 in Maastricht loopt, dient uitsluitsel te geven over 
de vraag of de verkoop van cannabis via coffeeshops volgens het EG-recht tot ingezetenen van Nederland 
beperkt kan worden. Indien de pilot succesvol is – in de zin dat de vraag bevestigend wordt beantwoord – 
zal onderzocht worden op welke wijze het ingezetenencriterium breder ingezet kan worden en opname in de 
Aanwijzing Opiumwet gewenst is dan wel dat gemeenten dit in hun Algemeen Plaatselijke Verordening 
kunnen opnemen.  
 
Vooruitlopend op de uitkomst van de ingezetenenpilot zal een aantal Limburgse gemeenten een pilot starten 
die tot doel heeft een besloten coffeeshopsysteem te realiseren, waarbij de drempel om cannabis te kunnen 
kopen substantieel hoger wordt (invoering van een pasjessysteem, maximaal 3 gram per klant voor alle 
coffeeshops, betaling via bankpas). Door deze maatregelen wordt het voor coffeeshoptoeristen die van ver 
moeten komen minder aantrekkelijk om naar Nederland te reizen om in hun behoefte te voorzien. Dit zal 
een positief effect hebben op de overlastsituatie in de regio en, naar verwachting, de relaties met de 
buurlanden. De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn positief over dit 
Limburgse initiatief en hebben € 150.000,- beschikbaar gesteld voor uitvoering van de pilot.  
 
Het Kabinet heeft voor pilots voor de jaren 2010 en 2011 € 6 miljoen gereserveerd. De pilots zullen door het 
Rijk geëvalueerd worden om de succes- en eventuele faalfactoren te bepalen en te besluiten welke 
elementen in regulier beleid omgezet kunnen worden.  

 

Het beleid van de afgelopen 15 jaar om coffeeshops tot aanvaardbare aantallen terug te dringen zal worden 
voortgezet. Gemeenten zullen gewezen worden op de bestuurlijke mogelijkheden om aanvullende regels 
voor coffeeshops op te stellen, bijvoorbeeld om het aantal coffeeshops in hun gemeente te maximeren. 
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Daarnaast kiest het kabinet ervoor om gemeenten ruimte te bieden te experimenteren met een betere 
spreiding van coffeeshops, mogelijk ook over gemeentegrenzen heen. Hiervoor is goede afstemming tussen 
de verschillende betrokken lokale autoriteiten noodzakelijk. Het kabinet wil voorkomen dat het streven om 
de klantenkring van coffeeshops tot een lokale markt te beperken tot ongewenste veranderingen in de 
wereld van coffeeshopexploitanten leidt, zoals het ontstaan van “coffeeshopketens” in handen van enkele 
personen. Dit kan één van de onbedoelde neveneffecten zijn van de inkomstenderving die coffeeshops 
mogelijk gaan lijden. Het kabinet wenst dit tegen te gaan door gerichte inzet van het bestuurs- (BIBOB) en 
strafrecht.  
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3 Normenkader 
 

3.1 Inleiding 

In dit onderzoek komt de vraag aan de orde op welke wijze de gemeente Maastricht, met het oog op de 
effectiviteit van het beleidsinstrument “spreiding coffeeshops”, rekening heeft gehouden met tegengestelde 
visies en belangen. Het gaat dan met name over de manier waarop de gemeenten Maastricht en Eijsden 
hebben getracht hun belangen parallel te laten lopen c.q. hun belangen trachten veilig te stellen. 
 
Elke overheid, dus ook de gemeente Maastricht, is gewend om met tegengestelde belangen om te gaan. 
Gemeenten opereren in een context waarin zelden of nooit sprake is van volledige consensus over de doelen 
die met een instrument worden nagestreefd. Belangen kunnen verschillen tussen bewoners binnen een 
gemeente maar ook tussen gemeenten. Het omgaan met tegengestelde belangen is omkleed met 
procedurele en juridische waarborgen om te voorkomen dat de belangen niet goed worden afgewogen.  
 
Maastricht wil de overlast door coffeeshopbezoekers beperken door een aantal coffeeshops uit het centrum 
te verplaatsen naar de periferie van de stad. Dit betekent per definitie dichter bij de aangrenzende (binnen- 
en buitenlandse) gemeenten.  
 
Specifiek aan de inzet van het spreidingsinstrument is dat  

- het invloed heeft op het veiligheidsgevoel van de inwoners van de buurgemeenten 
- medewerking van buurgemeenten daarom zeer wenselijk is 
- tussen de gemeenten tegengestelde belangen lijken te bestaan4.  

 
In dit hoofdstuk zullen de veronderstellingen worden verduidelijkt die wij hanteren bij het beoordelen van de 
handelwijze van de gemeente Maastricht. Verder worden de normen ontwikkeld en onderbouwd. 
 

3.2 Veronderstellingen bij het normenkader  

De eerste veronderstelling die we hanteren is dat de gemeente rationeel handelt. Zoals eerder aangegeven 
zijn er verschillende rationaliteiten denkbaar: bijvoorbeeld een economische benadering, een politieke 
benadering, een medische etc. Wij nemen aan dat ten aanzien van de inzet van het beleidsinstrument 
spreidingsbeleid de gemeente rationeel handelt; dat wil concreet zeggen dat we aannemen dat de gemeente 
een rationele “economische” afweging heeft gemaakt van de te verwachten effecten op de overlast van de 
verschillende instrumenten en zij dat instrument kiest waarvan zij de hoogste opbrengst in termen van 
                                                
 
4 In de economische theorie is veel bekend hoe te handelen in het geval van zogenaamde zero sum games, 
waar de winst van de een per definitie het verlies van de ander betekent (samen 0). 
In de theorie is sprake van een zgn. nulsomspel als de winst van de een per definitie een even groot 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.  
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grootste vermindering van de overlast verwacht. Met politiekrationeel gedrag bedoelen we dat de gemeente 
zorgt voor voldoende politieke steun voor haar maatregel in eigen huis (geen fundamentele bezwaren tegen 
het instrument) en ook zo veel mogelijk steun zoekt bij andere overheden. Politiekrationeel betekent in dit 
verband dat het college de mate van instemming (of juist de weerstand) incalculeert en per saldo het 
instrument kiest met de grootste kans op succes. Met andere woorden, we verwachten een rationeel 
handelende overheid. 
 
De gemeente Maastricht past het instrument spreiding toe op haar eigen grondgebied, maar de verwachting 
is dat ook de buurgemeenten hier de gevolgen (positief en negatief) van zullen ondervinden. Die verwachte 
gevolgen zal de gemeente Maastricht bij de keuze van het instrument incalculeren. Nu is de vraag of de 
gemeente Maastricht deze gevolgen voor Eijsden –waarvan de inwoners hun politieke stem niet in 
Maastricht kunnen uitbrengen- even zwaar zal wegen als die voor de Maastrichtse inwoners. Wij 
veronderstellen dat de verwachte gevolgen voor Maastrichtse inwoners zwaarder zullen wegen dan de 
gevolgen voor de buurgemeenten. En omgekeerd: dat ook Eijsden de verwachte negatieve gevolgen voor de 
eigen inwoners zwaarder weegt dan die voor Maastrichtenaren. Daarbij is het niet aannemelijk dat de 
voorkeuren van de bewoners zelf heel veel zullen afwijken. Geen enkele burger waar die ook woont, wenst 
drugoverlast. En die wens leeft overal in even sterke mate. De cruciale vraag is nu of de totale hoeveelheid 
last opgeteld over Maastricht en alle buurgemeenten, door de spreiding gelijkmatiger over alle inwoners van 
de gemeenten wordt gespreid (met ander woorden de gemiddelde overlast blijft gelijk) of dat verwacht 
wordt dat de totale hoeveelheid last wordt verminderd (dus ook de gemiddelde last) als gevolg van spreiding 
van coffeeshops. In het onderzoek zullen we op dit punt verder inzoomen. Daarvoor is nodig dat we 
veronderstellen dat de gemeente de voorkeuren van de inwoners van haar gemeente kent, en ook die van 
de buurgemeenten. En elke gemeente is de institutionele vertolker van bewonerswensen.  
 
Een gebruikelijke eerste indeling om besluitvormingsprocessen op gemeentelijk niveau te analyseren is die 
op het niveau van raad, college en ambtelijke organisatie. Voor zover het gaat om de relatie met andere 
gemeenten (waaronder kortheidshalve ook wordt verstaan de Belgische buurgemeenten) gaat we ervan uit 
dat Maastricht als eenheid opereert. Het is dus “de” gemeente Maastricht die met één mond spreekt. 
Natuurlijk onderscheiden we daarbij, als dat relevant wordt, wel de verschillende segmenten (bestuur en 
organisatie). Maar tussen organisatie en bestuur en raad zijn geen fundamentele verschillen in benadering 
van het instrument. We veronderstellen dat dit ook geldt voor de andere gemeenten, waardoor we kunnen 
spreken van “de” gemeente Maastricht en “de” gemeente Eijsden, ons daarbij realiserend dat dit een 
versimpeling van de werkelijkheid is.  
Hierboven is aangegeven dat elk gemeentebestuur gevoelig is voor de wensen van de bevolking. 
Aangenomen wordt dat de inwoners verwachten dat het gemeentebestuur voor haar bevolking (en 
secundair ook wel voor anderen) de doelen realiseert. Dus de primaire focus van elke gemeente zal die van 
haar eigen inwoners zijn, niet die van de buurgemeente(n). Een politiek incorrecte veronderstelling is dat het 
NIMBY-effect niet alleen voor burgers afzonderlijk geldt, maar ook voor het collectief daarvan: de gemeente. 
Ook gemeenten kunnen NIMBY-gedrag vertonen. De rekenkamer verwacht niet dat dit ook zo gearticuleerd 
zal worden. Verwacht mag worden dat gemeenten zeggen te zullen streven naar gemeenschappelijke 
oplossingen, goed nabuurschap, en consensus. Wij nemen zonder meer aan dat dit ook oprecht gebeurt, 
maar de lakmoesproef is toch de vraag of de eigen inwoners beter worden van de inzet van het instrument 
spreiding.  
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Samenvattend hanteren we de volgende veronderstellingen: 

• Een rationeel handelende overheid; 
• De gemeente kent de voorkeuren van haar inwoners en die van andere gemeenten; 
• De gemeente is een entiteit; 
• Elke gemeente streeft er op de eerste plaats naar haar eigen inwoners tevreden te stellen. 

 

3.3 Normenkader 

Op basis van deze veronderstellingen kan het normenkader worden ontwikkeld, waaraan het gemeentelijk 
handelen in deze concrete casus over de periode 2005 - 2009 kan worden getoetst. 
 
Norm 1: De inzet van het beleidsinstrument is goed doordacht  
Omdat we een rationeel handelende gemeentelijke overheid veronderstellen, verwachten we ook dat de 
inzet van het instrument “spreiding coffeeshops” zoals gedefinieerd in de gemeentelijke nota van december 
2005, goed doordacht is. Met goed doordacht bedoelt de rekenkamer het volgende.  

a) Er is sprake van een heldere probleemdefinitie en er zijn transparante doelstellingen. Een goede 
identificatie en definitie van het probleem en de veronderstelde oplossing kunnen in het ene geval 
gunstig uitwerken (geen begripsverwarring en samen de schouders eronder). In het andere geval 
kan een expliciete en niets verhullende definitie juist fungeren als blokkade (“nu dat de bedoeling is, 
doen wij niet mee”). De norm luidt dan ook: er is sprake van een duidelijke probleemidentificatie en 
probleemdefinitie. 

b) Doordacht betekent ook dat vooraf een analyse is gemaakt van de verschillende instrumenten en de 
daarvan te verwachten effecten op de overlast5. Doordacht betekent ook dat de context bij de 
afweging is betrokken. Immers juist ook die context is mede bepalend voor het feitelijk effect.  

Samengevat luidt de eerste norm: de inzet van het instrument spreiding is vooraf goed doordacht en de 
(politieke) context is in kaart gebracht.  
 
Norm 2 Beleidsinstrumenten werken elkaar niet tegen   
Het Maastrichtse instrumentarium rond het coffeeshopbeleid berust op vijf speerpunten van in totaal 18 
maatregelen (zie ook paragraaf 4.2). De vijf speerpunten zijn: 

• spreidingsbeleid 
• uitgiftebeleid vergunningen 
• preventie en repressie 
• greep krijgen op de handel in softdrugs (productie en verkoop in gesloten systeem) 
• terugdringen thuisteelt.  

Spreidingsbeleid is daarmee een onderdeel van het coffeeshopbeleid. De gemeente Maastricht benadrukt 
telkens de samenhang binnen dit pakket. Denkbaar is echter dat sommige instrumenten met hun eigen 
historie, doelgroep en jurisprudentie niet vanzelfsprekend synchroon lopen. Ze zullen gelijkgeschakeld 
moeten worden –indien mogelijk. De Wet Bibob bijvoorbeeld is bedoeld om witwaspraktijken en vervlechting 

                                                
 
5 Verwacht wordt dat voldaan is aan de checklist die opgenomen is in het rapport van de Rekenkamer 
Maastricht: “Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen”; 17 december 2007.  
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van onder- en bovenwereld te voorkomen. Een Bibobtoets kan op gespannen voet staan met andere 
beleidsdoelen. De rekenkamer hanteert daarom als norm dat de verschillende maatregelen elkaar niet 
tegenwerken.  
 
Norm 3 De Raad stelt kaders, is geïnformeerd en betrokken  
Eerder is aangegeven dat verondersteld wordt dat de gemeente als eenheid naar buiten treedt. Dat is echter 
niet vanzelfsprekend. Het kan de slagkracht van een gemeente aanmerkelijk versterken als ze vanuit een 
duidelijke positie en verantwoordelijkheid eendrachtig optrekt in een onbekend, nieuw traject. Om deze 
eenheid te bewerkstelligen wordt aangenomen dat het college de raad bij de beleidsvorming betrekt, dat de 
mee- en tegenvallende resultaten worden gedeeld en dat het college verantwoording aflegt.  
Als norm geldt dat het college de raad intensief betrekt bij de beleidsvorming en periodiek transparant 
verantwoording aflegt. Omgekeerd committeert de raad zich mede hierdoor aan het vastgestelde beleid. 
 
Norm 4 Streven naar consensus en samenwerking met de buurgemeenten 
Eerder is aangegeven dat met het oog op de effectiviteit van het instrument de context bij de inzet van 
groot belang is omdat de effectiviteit van het instrument mede wordt bepaald door de intensiteit van de 
weerstand. Weerstand kan onder meer worden verminderd door uitwisseling van argumenten en daarbij te 
streven naar consensus en samenwerking. De vierde norm luidt dat met het oog op de effectiviteit gestreefd 
wordt naar consensus en samenwerking met de buurgemeenten. 



 
 
 

27 
 

SPREIDINGSBELEID COFFEESHOPS

4 Het coffeeshopbeleid in Maastricht 
 

4.1 Inleiding 

Voordat het Maastrichtse coffeeshopbeleid wordt afgezet tegen het hiervoor geformuleerde normenkader 
wordt in dit hoofdstuk op de belangrijkste onderdelen van het beleid ingegaan. Dit doen wij aan de hand 
van de verschillende nota’s waarin het beleid door de raad is vastgelegd. Daarbij zal worden ingezoomd op 
het instrument spreiding van coffeeshops. Kern van het onderzoek is het analyseren van mogelijke 
tegengestelde belangen tussen gemeenten. Het spreidingsbeleid wordt als voorbeeld gebruikt om beleid dat 
toegepast wordt in de situatie van tegengestelde belangen tussen gemeenten te analyseren.  
 

4.2 Nieuw coffeeshopbeleid (20 december 2005) 

Het tot 2005 bestaande coffeeshopbeleid dateert van 1994. Kenmerk daarvan was het stelsel van een 
afnemend maximum. Maastricht en de overige gemeenten in het district (Eijsden, Margraten, Meerssen, 
Valkenburg) spraken met elkaar af dat de vier omliggende gemeenten een 0-optiebeleid zullen hanteren en 
dat Maastricht ook zal voorzien in de behoeften van die gemeenten. In 2001 is het coffeeshopbeleid 
geëvalueerd. De belangrijkste punten uit deze evaluatie waren: 

• bevestiging van het beleid van een afnemend maximum6; 
• overlast is er nog steeds en is geconcentreerd in de stad; 
• drugstoerisme is fors toegenomen; 
• illegaliteit en aantal thuistelers zijn fors toegenomen; 
• er is nog steeds geen regeling voor de aanvoer; die is wel nodig. Anders ontstaat een aanzuigende 

drugscriminaliteit (noodgedwongen betrekken uit het criminele circuit). Bij gereguleerde aanvoer 
kunnen criteria voor de kwaliteit van de softdrugs worden ontwikkeld; 

• “het gaat niet om het liberaliseren van de achterdeur, maar om het beter reguleren hiervan”.  
 
Het college komt tot de conclusie dat met het gevoerde beleid sprake is van een achterhoedegevecht. In het 
raadsvoorstel wordt geconstateerd dat het ‘klassieke’ gedoogbeleid voor Maastricht is mislukt. Grote, 
bezoekersaantallen (onder wie buitenlanders), zorgen voor parkeeroverlast, hinderlijk gedrag, verloedering, 
geluidsoverlast, rondzwervende personen en witwaspraktijken. De concentratie van coffeeshops, met name 
in de binnenstad, zorgt voor een cumulatie van problemen. De aanpak van (alleen) de overlast van 
coffeeshops leidt –volgens de nota- tot een waterbedeffect. Immers, het drukken op een bepaald punt leidt 
(slechts) tot verplaatsing van de problemen naar elders en tot een versterking van de illegaliteit. Het 
voornemen wordt uitgesproken om een proactief, aanvallend beleid te gaan voeren. Centraal in het beleid 
komt het bestrijden van de overlast te staan. Het spreiden van coffeeshops wordt als belangrijk instrument 
ingezet. 
 
Het nieuwe beleid is gebaseerd op het uitgangspunt dat reguleren beter is dan verbieden en heeft als doel 
het verminderen van overlast, tegengaan van illegale handel, thuisteelt, onveiligheid en criminaliteit. 
                                                
 
6 In 1994 had Maastricht 20 coffeeshops; in 2001 waren dat er nog 16. 
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Het nieuwe beleid heeft vijf speerpunten: 

• spreiding van coffeeshops; 
• nieuw uitgiftebeleid voor vergunningen; 
• preventie en repressie; 
• grip krijgen door te streven naar een gesloten systeem; 
• terugdringen van de thuisteelt. 

 
Het college plaatst het nieuwe beleid nadrukkelijk in Euregionaal perspectief. Op 20 mei 2005 ondertekenen 
de burgemeesters van de MHAL-gemeenten (Maastricht, Hasselt, Aken en Luik), Heerlen, Kerkrade, Sittard-
Geleen en Eijsden, Vaals Meerssen, Margraten en Valkenburg een resolutie over de aanpak van de 
softdrugproblematiek. De behoefte aan een gemeenschappelijke aanpak wordt uitgesproken. Hierin wordt 
het instrument “spreiding” niet genoemd. Wel wordt onder meer opgeroepen te komen tot 
grensoverschrijdend beleid om de softdrugproblematiek aan te pakken. Gelet op de beperkte bevoegdheden 
van de lokale bestuurders wordt besloten een vervolgconferentie te beleggen met de verantwoordelijke 
ministers van de drie landen. Op deze vervolgconferentie zal worden gesproken worden over een betere 
samenwerking op het terrein van repressie en preventie.  
 
4.3 Raadsvoorstel Operatie Coffeecorner (27 juni 2006) 

In het raadsvoorstel worden allereerst de maatregelen waarover tot dan toe besloten is (het vigerende 
beleid) geïnventariseerd. Ten aanzien van het spreidingsbeleid wordt het volgende gemeld: 

• Het vastgestelde doel (in 2005) is onder meer door spreiding de overlast te beperken. 
• Alle 157 coffeeshophouders werken aan het totale spreidingsplan mee. 
• De 15 vergunninghouders moeten zelf beslissen wie vertrekt; de 15 zijn allen verantwoordelijk voor 

het geheel. 
• Verplaatsing geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
• Er is geen terugkeergarantie. De VOCM8 vindt dit wel nodig voor het geval het experiment Donner 

(het woonlandbeginsel) mislukt.  
• Alle maatregelen rond locaties zijn gericht op overlastbestrijding (snelheid van handelen, regie in 

handen houden). 
 

Het college geeft in de nota aan conflicten met de buren te willen voorkomen. In de nota wordt gemeld dat 
de Belgen ervan overtuigd zijn dat het softdrugprobleem verdwijnt als geen coffeeshops worden getolereerd. 
Een coffeeshop vestigen op grondgebied van de buurgemeenten is volgens Maastricht om pragmatische 
redenen (haalbaarheid en snelheid) niet in beeld, hoewel Maastricht daar om principiële redenen wel voor 
zal blijven ijveren. Maastricht stelt zich op het standpunt dat sprake is van een gezamenlijk probleem, maar 
dat de buurgemeenten dit probleem eenzijdig op het bordje van Maastricht leggen9. De Nederlandse 
buurgemeenten hanteren een nuloptie en de Belgische buurgemeenten gedogen cannabisbezit, maar 
verwijzen voor de verkoop naar Maastricht.  
                                                
 
7 In november 2009 is het aantal coffeeshops 14 (stelsel afnemend maximum). 
8 Vereniging van officiële coffeeshophouders Maastricht. 
9 Dit zou, bij ongewijzigde omstandigheden, gezien kunnen worden als in overeenstemming met het in 1994 
overeengekomen 0-optiebeleid  
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Met dit feit als gegeven besluit het college de coffeeshops in het kader van het spreidingsbeleid vooralsnog 
op eigen Maastrichts grondgebied te huisvesten. Het college spreekt uit dit ten zeerste te betreuren.  
 
Als alle 15 (zie voetnoot 7) coffeeshophouders meewerken zal het vigerende beleid (van het afnemend 
maximum) verlaten worden en blijft het maximum van 15 gehandhaafd. De vergunningen van alle 15 
coffeeshops worden bij overlijden van de vergunninghouder overdraagbaar, niet alleen van de te 
verplaatsen coffeeshops. De operatie heeft een doorlooptijd van ca. 5 jaar. 
 
Het college spreekt het voornemen uit verder overleg te willen voeren met de Belgische buurgemeenten en 
aan het adres van de Belgische regering. Overleg met de Nederlandse buurgemeenten wordt niet als aparte 
actie benoemd. 
 

4.4 Instelling (Eu)regionale Raadscommissie (19 september 2006) 

Naar aanleiding van de operatie Coffeecorner voert burgemeester Leers overleg met de gemeenten Eijsden 
en Meerssen. Dit leidt er volgens de heer Leers toe dat de gemeenten Eijsden en Meerssen Maastricht willen 
helpen en betrokken willen zijn bij het spreidingsplan. De gemeenten spreken uit te willen bekijken of er 
optimale locaties te vinden zijn. Om dit te onderzoeken en de kennis over het coffeeshopbeleid te verdiepen, 
hebben de raden van Meerssen en Eijsden commissies ex art 84 GW in het leven geroepen. De commissies 
gaan elk hun raad adviseren over het coffeeshopbeleid en de potentiële coffeeshoplocaties. In de commissie 
van Eijsden10 hebben vier raadsleden zitting. Om gelijkwaardigheid te bereiken stelt Maastricht voor ook vier 
raadsleden in haar raadscommissie te benoemen.  
 
De commissies krijgen als opdracht: 

• Op basis van gelijkwaardigheid inhoud geven aan (Eu)regionale samenwerking voor het oplossen 
van de coffeeshopproblematiek. 

• Kaders formuleren op basis van de nota van het college van Maastricht  
• Begeleiden van het onderzoeksbureau dat voor 1 januari 2007 de spreidingsmogelijkheden voor 

Maastricht onderzoekt. 
• Rechtstreeks te rapporteren aan de Raad. 
• Zitting nemen in het Platform voor het coffeeshopbeleid. 

 
De raadscommissies hebben geen gezamenlijk gedragen rapport geschreven wegens fundamenteel verschil 
van inzicht ten aanzien van de mogelijke oplossingen van de coffeeshopproblematiek.  
 

4.5 Nota Coffeecorner Fase II (17 april 2007) 

In de nota wordt gesteld dat het Nederlandse beleid een zegen is voor de gebruiker, met name voor de 
jongeren. Kern van het probleem is volgens die nota de illegaliteit. Daarom ligt in de ogen van het college 
regulering van de verkoop en het gebruik voor de hand.  
                                                
 
10 De raad van Meerssen vindt, volgens het raadsbesluit van 14 september 2006, het instellen van een 
raadscommissie een te zwaar middel. Handhaving van de nullijn is voor Meerssen uitgangspunt.  
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Terugblikkend wordt gemeld dat het raadsvoorstel van 27 juni 2006 is aangehouden11 omdat Maastricht, 
Eijsden en Meerssen de conclusie hebben getrokken dat het coffeeshopbeleid een (Eu)regionale dimensie 
heeft en dat de vestigingsplaats van coffeeshops binnen de regio op basis van gelijkwaardige samenwerking 
onderzocht moet worden. Vervolgens wordt vastgesteld dat het intergemeentelijk platform (de drie 
raadscommissies) er niet in is geslaagd een gezamenlijk rapport van bevindingen op te stellen. Gesteld 
wordt dat Meerssen en Eijsden niets bijdragen aan de oplossing van de (Eu)regionale 
coffeeshopproblematiek. 
 
Door het niet meewerken van Eijsden en Meerssen, kan aan de drie pijlers handhaving, spreiding en het 
regeerakkoord, nog een vierde pijler worden toegevoegd: het zoeken naar tijdelijke oplossingen in 
afwachting van de vereiste bestemmingprocedures. Gemeld wordt dat elke pijler op zichzelf staat, met een 
eigen beleid en eigen uitvoering. Ook wordt geconstateerd dat tussen de pijlers verwevenheid bestaat: de 
inzet bij A kan ook gevolgen hebben voor B. 
 
Maastricht heeft Eijsden en Meerssen gelegenheid geboden mee te denken over het 
Maastrichtse/Euregionale probleem. Want Maastricht gaat uit van een Euregionaal probleem dat ook een 
Euregionale oplossing vraagt. Omdat Eijsden en Meerssen in de ogen van Maastricht niet meer meedenken 
over het zoeken van een gezamenlijke oplossing en vasthouden aan het eigen 0-optiebeleid, moet 
herhuisvesting op Maastrichts grondgebied plaatsvinden. Het college betreurt dit. Elke verplaatsing is 
vanwege bestemmingsplanprocedures een langetermijnoplossing; dus houdt ook de overlast nog lang aan, 
terwijl er urgentie is de overlast meteen aan te pakken. Daarom wordt voorgesteld de burgemeester 
‘tijdelijke locaties voor overlastplekken’ te laten zoeken.  
 

4.6 Coffeecorner Fase III (26 juni 2007) 

De burgemeester van Maastricht heeft op 14 juni 2007 de burgemeesters van Eijsden, Meerssen en Lanaken 
en de buurtkaders geïnformeerd over de drie definitieve locaties voor de coffeeshops: Köbbesweg, de Fr. De 
Veijestraat en de Brusselseweg.  
 
Het College stelt de gemeenteraad voor: 

• in te stemmen met het creëren van tijdelijke oplossingen en het college de opdracht te geven dit 
nader uit te werken; 

• een nulmeting en nametingen te laten uitvoeren.  
 
Op 17 april 2007 heeft de raad de burgemeester toestemming verleend om te zoeken naar tijdelijke 
oplossingen voor de overlastlocaties, omdat het verplaatsen van coffeeshops vanwege 
bestemmingsplanprocedures op korte termijn geen oplossing is. De aanpak van overlast is maatschappelijk 
urgent. Voor de tijdelijke oplossingen worden ook tijdelijke bestemmingsvrijstellingen verleend.  

                                                
 
11 Tijdens de raadsvergadering is alleen in procedurele zin over het voorstel gesproken. Besloten is het 
raadsvoorstel niet inhoudelijk te behandelen maar het stuk aan te houden om ruimte te bieden voor 
intergemeentelijk overleg over mogelijke vestigingsplaatsen voor coffeeshops in de regio. In het raadsvoorstel 
Coffeecorner Fase II (17 april 2007) zijn de resultaten van het intergemeentelijk overleg verwerkt. 



 
 
 

31 
 

SPREIDINGSBELEID COFFEESHOPS

 
Gemeld wordt dat jaarlijks tenminste ca. 1,1 mln. drugtoeristen Maastricht bezoeken. Keuzes zullen moeten 
worden gemaakt ook voor wat betreft de beschikbare politiecapaciteit. De voorgenomen spreiding van 
coffeeshops zal –naar de stellige overtuiging van gemeente, politie en OM- een aanzienlijke lagere 
inspanning van de politie vergen dan in de bestaande situatie. Daaruit blijkt –volgens de nota- dat ook de 
politie en het OM aan spreiding een hoge mate van urgentie toedichten. Het niet meewerken van de 
gemeenten Eijsden en Meerssen en het regeerakkoord voegen in de ogen van het college extra elementen 
toe aan de aanleiding voor deze aanpak. 
 
In de nota wordt vervolgens uitvoerig ingegaan op de meting van de effecten van het beleid en wordt een 
indicatieve termijnplanning gegeven. 
 

4.7 Coffeecorner Fase IV (18 november 2008) 

Op 11 juni 2008 informeert de burgemeester de raadscommissie AZ over de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van het spreidingsbeleid en de dialoog met de buurgemeenten in de Euregio en de 
Belgische buurgemeenten. Het voorstel is: 

• Ruimte te creëren voor verdere dialoog met de omgeving (overleg met Eijsden over de 
Handreiking12, overleg met België en met de ministeries van BZK en Justitie over morele en 
financiële steun). Als Eijsden de Handreiking aanvaardt is ook een andere locatie dan de Köbbesweg 
denkbaar. 

• Vast te houden aan het ingezette spreidingsbeleid en direct in te zetten op permanente locaties 
(nieuwe WRO geeft kortere BP-procedures) en zo te kiezen voor de koninklijke weg in plaats van 
verdere juridificering van de verhoudingen. 

 
Ook wordt de commissie AZ geïnformeerd over de opdracht die het bestuur van de Euregio Maas-Rijn heeft 
verstrekt aan Fijnaut en De Ruyver inzake het in beeld brengen en oplossingsgericht analyseren van de 
drugsproblematiek in de Euregio. De studie kan mogelijk ook oplossingen aandragen voor de Maastrichtse 
drugsproblematiek.  
 
De commissie AZ concludeert unaniem dat: 

• het spreidingsbeleid onverkort moet worden uitgevoerd; 
• het tijdelijke spoor beëindigd moet worden (m.b.t. Köbbesweg, Fr. de Veijestraat en Brusselseweg) 

en in te zetten op permanente locaties voor de coffeecorners (noord, zuid en west); 
• de ingezette dialoog met Eijsden (Handreiking) en overige buurgemeenten onverkort dient te 

worden voortgezet. 
 
In een uitgebreid raadsstuk (18 november 2008) wordt in vervolg op de nota’s van 17 april en 26 juni 2007 
ingegaan op de actuele situatie van het dossier Coffeecorner en de bestaande knelpunten. Ook worden de 

                                                
 
12 De burgemeester van Maastricht heeft een zgn. handreiking gedaan aan Eijsden (en ook aan Lanaken) om 
gezamenlijk te experimenteren met een locatie voor een coffeecorner aan de zuidkant van Maastricht (op 
Maastrichts dan wel Eijsdens grondgebied). 
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resultaten aangehaald van het in september 2008 ingestelde onderzoek13 naar de omvang en samenstelling 
van het bezoek aan de coffeeshops in Maastricht, uitmondend in een rapportage in oktober 2008. Dit 
onderzoek was nodig, omdat de bestuursrechter op 11 maart 2008 m.b.t. de Köbbesweg een voorlopige 
voorziening heeft toegewezen en daarbij van oordeel was dat Maastricht onvoldoende inzicht heeft geboden 
in de te verwachten bezoekersaantallen van de nieuwe locaties.  
 
Het college komt tot de conclusie dat tijdwinst ten opzichte van een bestemmingsplanprocedure door het 
aanwijzen van tijdelijke locaties vrijwel niet meer is te realiseren. Bovendien kent de nieuwe WRO (die per 1 
juli 2008 ingaat) kortere bestemmingsplanprocedures. Daarom stelt het college voor aan te koersen op het 
realiseren van permanente locaties. 
 
Het college meldt dat op 3 april 2008 (“binnen een groot politiek/bestuurlijk spanningsveld”) overleg heeft 
plaatsgevonden met Eijsden en de Belgische buurgemeenten. Tijdens dat overleg heeft de burgemeester 
van Maastricht een handreiking gedaan aan Eijsden (en ook Lanaken) voor een gezamenlijk experiment met 
een coffeecorner aan de zuidkant van Maastricht (op Maastrichts dan wel Eijsdens grondgebied). Het college 
stelt vast dat de dialoog met de gemeente Eijsden en de Belgische buurgemeenten geen concrete resultaten 
heeft opgeleverd.  
 
Het college constateert verder dat de Euregio begrip heeft voor de Maastrichtse situatie, maar dat het tot 
dusverre ontbreekt aan concrete steun bij het uitwerken van oplossingen voor de drugoverlast die Maastricht 
dagelijks voelt. Het college stelt verder dat er wel alternatieve instrumenten (rigoureuze handhaving, 
sluiting) zijn, maar dat inzet ervan zal leiden tot ongewenste effecten, niet alleen in Maastricht maar vooral 
in de omringende gemeenten. Daarom passen volgens het college de voornemens van Roosendaal en 
Bergen op Zoom niet in het Maastrichtse coffeeshopbeleid. In het verlengde daarvan worden de grenssteden 
in Nederland met vergelijkbare drugsproblemen opgeroepen om gezamenlijk Den Haag te bewegen de 
huidige negatieve effecten van het gedoogbeleid ongedaan te maken. Zolang het gedoogbeleid actueel is, 
zijn volgens het college het handhavings- en het spreidingsbeleid de enige reële opties ter bestrijding van de 
drugoverlast. Voorgesteld wordt dan ook vanuit de sporen handhaving en spreiding de procedures in te 
zetten.  
 
De notulen van de raadsvergadering van 18 november 2008 melden dat de burgemeester van Maastricht de 
burgemeesters van de buurgemeenten uitgenodigd heeft, dit om te voorkomen dat het beeld ontstaat dan 
Maastricht solo opereert en alleen voor zichzelf oplossingen zoekt. Ook Fynaut en De Ruyver spreken van 
een Euregionaal probleem. De burgmeester meldt een nieuw element met de buurgemeenten besproken te 
hebben: “Ik heb verder voorgesteld om, als onderdeel van de spreiding, te onderzoeken of er een vrijwillige 
vermindering van het aantal coffeeshops in deze stad mogelijk is…Daarmee kunnen we ook tegemoet 
komen aan de wens van de buurgemeenten om uiteindelijk het aantal coffeeshops te verminderen en 
daarmee de aanzuigende werking te verminderen. Maar dat alles heeft niet geleid tot instemming. Zelfs dat 
was voor hen niet acceptabel. Ik vertel het allemaal zo uitgebreid om nog eens aan te geven dat ik echt alles 
geprobeerd heb om de gemeenschappelijkheid in dit dossier boven tafel te krijgen. Ik ben ervan overtuigd 

                                                
 
13 Door bureau Intraval/OWP 
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dat als wij het probleem gemeenschappelijk zouden aanpakken, wij een veel krachtiger vuist zouden kunnen 
maken en deze regio een oplossing zouden kunnen bieden”.  
 
Burgemeester Leers neemt op een essentieel onderdeel afstand van Fynaut en De Ruyver. Volgens de heer 
Leers leidt sluiting van coffeeshops tot verplaatsing naar de illegaliteit. Fynaut en De Ruyver zeggen ook dat 
sluiting ook kan leiden tot vermindering van het drugtoerisme. Als de voorziening hier niet meer beschikbaar 
is, wordt men gedwongen om in de eigen omgeving, in de illegaliteit, het spul te kopen.  
 
 
Overlast als gevolg van drugsverkoop- en gebruik is een lastig te definiëren begrip. In de onderzoeken die 
zijn uitgevoerd in Maastricht wordt het containerbegrip drugoverlast afgemeten aan: 
 

• Criminaliteit. Deze vorm is expliciet vastgelegd en strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar gewelds-, vermogenscriminaliteit en overige criminaliteit. 

• Verstoringen van de openbare orde. Hierbij gaat het vooral om het in bezit nemen van de openbare 
ruimte, bijvoorbeeld door samenscholingen van drugsverslaafden op straat, plein of in een 
plantsoen. Deze vorm is minder objectief, maar juridisch enigszins omschreven in de zogenoemde 
Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s). Deze verstoringen bestaan onder meer uit: op straat 
urineren; gebruik van alcohol op straat; illegaal tippelen; schreeuwen, tieren of op andere wijze 
hinderlijke geluiden verwekken; of zonder redelijk doel ophouden in portiek, poort of tegen een 
raamkozijn of drempel zitten of liggen. 

• Audiovisuele overlast. Dit betreft irritant, hinderlijk en onaangepast gedrag, zonder dat er sprake is 
van criminaliteit of ordeverstorende gedragingen zoals omschreven in wetten of in APV’s.  
Deze vorm van overlast staat centraal in het onderzoek onder burgers, die met behulp van 
verschillende vragen aangeven in welke mate de aangegeven vormen van drugoverlast volgens hen 
in hun buurt voorkomen en in hoeverre zij die zelf ervaren. 

Drugsgerelateerde overlast. Tussen 1997 en 2006 is in de Politiemonitor jaarlijks naar drugoverlast 
gevraagd. Sinds 2006 is de meting een onderdeel van de Veiligheidsmonitor. Het begrip wordt hier gemeten 
met één enkele algemene vraag naar het voorkomen van drugoverlast in de buurt.  
 
De Gemeente Maastricht heeft het bureau Intraval opdracht gegeven een zogenaamde overlastmeting uit te 
voeren onder bewoners van de binnenstad. De gemeente heeft daarnaast in 1999 en 2008 de aantallen 
bezoekers van coffeeshops laten meten (uitgevoerd door OWP Research). 
Ten behoeve van het monitoren van de resultaten van de spreiding van coffeeshops is in opdracht van de 
gemeente Maastricht een nulmeting van de overlast uitgevoerd. Hiervoor zijn 195 bewoners in de directe 
omgeving van de coffeeshops geënquêteerd.  
  
De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn: 

• De veiligheids- en overlastsituatie is in Maastricht minder positief vergeleken met enkele andere 
steden en stedelijke centra en de grensgemeenten Terneuzen en Venlo. De onveiligheidsgevoelens, 
zowel algemeen als in de eigen buurt, zijn hoger dan in de meeste andere steden en ook de scores 
voor dreiging, vermogensdelicten en overlast vallen hoger uit.  
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• In Maastricht valt vooral de indicatiescore voor vermogensdelicten hoog uit; drugsproblemen komen 
op de tweede plaats. Met betrekking tot de score drugsproblemen ligt Maastricht tussen Terneuzen 
(laagst) en Venlo (hoogst) in.  

• Maastricht scoort op de punten openbare orde en audiovisuele overlast hoger dan Terneuzen en 
Venlo. Met name de score overlast door coffeeshops valt hoger uit dan Terneuzen en Venlo. 

• Bewoners in het centrum van Maastricht constateren vaker dat er sprake is van (soft)drugoverlast in 
hun buurt dan bewoners in Terneuzen. In Maastricht geeft 41% aan dat drugoverlast vaak in hun 
buurt voorkomt, terwijl in Terneuzen ongeveer een kwart (23%) van de bewoners aangeeft dat dit 
vaak voorkomt.  

• Ongeveer de helft van de geënquêteerden in Maastricht (52%) geeft aan dat gebruik van softdrugs 
op straat vaak voorkomt. Dit is beduidend meer dan in Terneuzen waar 29% aangeeft dat gebruik 
op straat vaak voorkomt.  

• Een kwart van de bewoners van het centrum van Maastricht geeft aan persoonlijk hinder te hebben 
ondervonden van de verkooppunten van softdrugs in hun buurt. Zowel in Terneuzen (16%) als in 
Venlo (19%) is dat in mindere mate het geval. Evenals in Terneuzen blijken de bewoners in 
Maastricht met name persoonlijk hinder te hebben ondervonden van verkeer- en parkeeroverlast 
rondom coffeeshops.  
 

Ook de buurtpeilingen geven een beeld van de ervaren overlast. Bewoners die dichtbij coffeeshops wonen 
(of werken) voelen zich onveiliger en geven vaker aan dat er sprake is van overlast. Bovendien zeggen zij 
vaker daar zelf hinder van te ondervinden. De (ervaren) overlast neemt sterk af naarmate de afstand tot de 
coffeeshop groter is. Met name parkeer- en verkeersoverlast is significant lager bij bewoners die niet in de 
directe omgeving van coffeeshops wonen. Daarnaast zijn de ervaren overlast van coffeeshops en de 
vervuiling van de openbare orde significant hoger in de directe omgeving van de coffeeshop. 
 

4.8 Invoering pasjessysteem  

In aanvulling op het spreidingsbeleid wordt het voorstel gedaan om een pasjessysteem in te voeren voor 
coffeeshops. Hierdoor ontstaat – zo is de bedoeling - een gesloten systeem op Limburgse schaal. 
Maastrichtse coffeeshophouders zijn bereid aan dit systeem mee te werken. Als tegenprestatie ontvangen zij 
zekerheid voor de bedrijfsvoering en erkenning.  
 
Het kabinet is voorstander van experimenten met het invoeren van pasjessystemen. Het ministerie van BZK 
zegt (in augustus 2009) Maastricht een bijdrage toe van € 150.000 om een experiment op te zetten en uit te 
voeren om via een pasjessysteem de overlast van coffeeshops te beperken. Het geld mag niet gebruikt 
worden om extra politieagenten in te zetten. 
 
Aanvankelijk zouden 8 gemeenten met coffeeshops binnen de grenzen meedoen een de proef met de 
wietpas. Kort na de aankondiging (voorjaar 2009) sloeg bij de meeste gemeenten de twijfel toe, omdat het 
kabinet weigerde extra agenten ter beschikking te stellen. Inmiddels blijkt ook landelijk steeds meer 
belangstelling te bestaan voor het zgn. pasjessysteem. Naar wij vernomen hebben (november 2009), wordt 
in opdracht van alle gemeenten in Limburg die coffeeshops hebben (en overige partners, zoals Politie en 
Openbaar Ministerie) onder wetenschappelijke begeleiding het plan “Limburg trekt zijn grens” uitgewerkt en 
op haalbaarheid en effecten beoordeeld. Hierbij wordt nadrukkelijk ingezoomd op de mogelijkheid – als één 
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van de eerste maatregelen – een pasjessysteem bij coffeeshops te introduceren. Medio 2010 zal hierover 
besluitvorming plaatsvinden. 
 
4.9 Beleidsontwikkeling vanaf 1994 in retrospectief 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat in 1994 met de buurgemeenten afgesproken is dat Maastricht de 
cannabisbehoefte van de regio faciliteert door middel van de coffeeshops op Maastrichts grondgebied. De 
regiogemeenten voeren een 0-beleid (geen coffeeshops toegelaten binnen hun gemeentegrenzen). 
Door het concentreren van coffeeshops in Maastricht worden de buurgemeenten gevrijwaard van bezoekers 
van coffeeshops. Softdrugsbeleid blijft door deze afspraak echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
In de periode 1994 en 2005 (besluitvorming raad inzet spreidingsbeleid coffeeshops) heeft Maastricht het 
aantal coffeeshops teruggebracht (van 20 vergunde verkooppunten tot 14 in 2009). Het aantal 
coffeeshopbezoekers en de aan softdrugs gerelateerde overlast zijn evenwel explosief toegenomen. 
Vanuit deze context is de intentie van Maastricht – vóór 2005 en daarna – erop gericht, vanuit de 
solidariteitsgedachte die ten grondslag ligt aan de regionale afspraken uit 1994, tot een regionale oplossing 
voor deze problematiek te komen. Gebleken is evenwel dat het moeilijk is vanuit de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid te komen tot een voor de gemeente Maastricht en buurgemeenten gemeenschappelijke 
oplossing/opstelling. 
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5 Het coffeeshopbeleid van de gemeente Eijsden 
 
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van formele raadsdocumenten de visie van Eijsden op het coffeeshop 
dossier weergegeven. De belangrijkste conclusies vatten we aan het einde van dit hoofdstuk samen. 
 

5.1 Rapportage Raadscommissie Euregionaal coffeeshopbeleid 

 
Op 27 juni 2006 stelt de gemeenteraad van Eijsden de Raadscommissie Euregionaal coffeeshopbeleid in. 
Deze krijgt onder meer als taak: 

• op basis van gelijkwaardigheid inhoud te geven aan Euregionale samenwerking voor het oplossen 
van de coffeeshopproblematiek; 

• kaders te formuleren die dienen als objectieve toetsingscriteria voor het te ontwikkelen regionale 
beleid. Daarbij dienen de criteria van het college van B&W van Maastricht als basis; 

• de rapportage rechtstreeks aan de raad te richten; 
• zitting te nemen in een eventueel gezamenlijk op te richten platform van Eijsden, Maastricht en 

Meerssen. 
 
De commissie meldt in haar rapportage (van 9 januari 2007 die op 6 februari 2007 in de Raad wordt 
behandeld) dat nut en noodzaak van spreiding onvoldoende zijn aangetoond. De indruk bestaat bij de 
commissie dat overlast door de spreiding wordt verplaatst en niet wordt aangepakt. Daarom wordt 
geadviseerd niet mee te werken aan de spreiding van coffeeshops.  
 
De commissie adviseert de gemeenteraad: 

• een Euregionale, integrale aanpak van de drugsproblematiek 
• bij de beoordeling van een zoeklocatie elf locale criteria te hanteren;14 
• preventief beleid te ontwikkelen; 
• de wet BIBOB toe te passen. 

 

5.2 Besluitvorming in de Raad 

In de gemeenteraad van Eijsden (van 6 februari 2007) wordt de heer Van Rens, voorzitter van de 
raadscommissie Euregionaal coffeeshopbeleid in Maastricht, gelegenheid geboden op grond van art 14 van 
het Reglement van Orde van de Raad, het woord te voeren. De heer van Rens stelt dat de commissie in 
Maastricht geen verplaatsing van de problemen wil maar de overlast wil terugdringen. Hij pleit daarom voor 
een gezamenlijke aanpak die op korte termijn tot resultaten leidt, omdat de overlast in Maastricht moet 
worden aangepakt en geen verder uitstel meer duldt.  
 
De Raad besluit op 6 februari 2007 het spreidingsbeleid af te wijzen omdat:  
                                                
 
14 Deze elf criteria zijn allemaal negatief geformuleerd (dat wat niet kan). 
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• nut en noodzaak van spreiding niet zijn aangetoond; 
• het geen Euregionale aanpak betreft. 

Eijsden houdt dan ook vast aan de 0-optie, d.w.z. geen coffeeshop op Eijsdens grondgebied. 
 
In een door de gemeenteraad op 18 september 2007 aangenomen motie wordt aangegeven dat het college 
van B&W van Maastricht geen respectvolle dialoog voor een meer structurele, integrale en Euregionale 
oplossing heeft gevoerd. Ook wordt in de motie tot uitdrukking gebracht dat de raad van mening is dat het 
van slechte communicatie getuigt als Eijsden via de media kennis moet nemen van het project Coffeecorner. 
Het college wordt opgeroepen alle middelen in te zetten om coffeeshops nabij het grondgebied van Eijsden 
te voorkomen. 
 
In dit laatste wordt expliciet gemaakt wat de consequentie is van de eerder aangeven elf criteria, nl. dat 
vestiging op Eijsdens grondgebied de facto niet mogelijk is. In de aangenomen motie wordt dit politiek 
vastgelegd.  
 
Daarop volgt een persbericht van de gemeente Eijsden waarin onder meer het volgende is vermeld:  
  
"De liefde moet wel van twee kanten komen, is een ander bekend Nederlands gezegde. Zolang 
de wensen van Maastricht worden ingewilligd, is er geen vuiltje aan de lucht. De buurvrouw 
gaat zich echter nukkig en drammerig opstellen, wanneer ze haar zin niet krijgt, is de ervaring. 
Zoals in het coffeeshopdossier.  
 
Een paar dagen nadat burgemeester Leers een bezoek aan Eijsden bracht om zijn plannen 
rondom de verplaatsing van coffeeshops toe te lichten, ging een raadscommissie in Eijsden 
aan de slag om te kijken of ook samenwerking in dit dossier mogelijk was. Na een gedegen en 
uitgebreide studie bleek echter dat de raad van Eijsden niet ja kón zeggen tegen een 
verplaatsing van coffeeshops naar het grondgebied van Eijsden. Er waren immers nog te veel 
onduidelijkheden over handhaving, bezoekersaantallen, overlastrisico’s, etc. De raad riep de 
Maastrichtse buurvrouw op om samen met andere buren te werken aan een mogelijke 
oplossing voor de drugsgerelateerde overlast.  
 
Toen werd het een hele tijd stil. Het gemeentebestuur van Eijsden hoorde een hele tijd niets. 
Wel kon men via de verschillende media vernemen dat burgemeester Leers op zijn teentjes 
was getrapt. Hij ging zich gedragen als een verwend jongetje dat zijn zin niet krijgt: zeuren, 
drammen en de andere partij zwart maken. Kortom, hij paste zijn beruchte methode ‘onder 
druk wordt alles vloeibaar’ weer eens toe. 
 
De raad en het college van Eijsden zijn echter niet gevoelig voor druk, maar wel voor 
argumenten. Vandaar dat wij blijven aandringen op een dialoog. Eijsden, Maastricht, 
Margraten, Meerssen, Valkenburg aan de Geul, Visé en Voeren kunnen samen werken aan een 
oplossing voor de drugsgerelateerde overlast. Maar daar moet wel de bereidheid toe zijn en 
Eijsden is hiertoe bereid!" 
  
Op 12 februari 2008 besluit de raad om in overleg met de gemeente Maastricht en de Provincie Limburg:  
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• zodanige informatie te verzamelen dat de vraagpunten in het door de Raad op 6 februari 200715 
vastgestelde rapport over het lokale coffeeshopbeleid worden beantwoord; 

• een ontwerpconvenant tussen Eijsden en Maastricht in samenwerking met de provincie voor te 
bereiden met als uitgangspunt dat de (elf) criteria van Eijsden onverkort worden overgenomen; 

• alles in het werk te stellen om coffeeshops in Eijsden te voorkomen; 
• en geeft opdracht aan de burgemeester om deel te nemen aan de vergaderingen van de Stuurgroep 

Coffeecorners en hierover verslag uit te brengen aan de leden van de raad. 
 
De Commissie Euregionaal coffeeshopbeleid vindt dat het af te sluiten convenant (tussen Eijsden en 
Maastricht in samenwerking met de Provincie Limburg) alleen uit procesafspraken mag bestaan.  
 
Op 25 maart 2008 stelt de commissie Euregionaal coffeeshopbeleid voor: 

• procedureafspraken te maken voor een onderzoek naar een Euregionale aanpak van de 
drugoverlast; 

• de commissie Euregionaal coffeeshopbeleid te mandateren de procedureafspraken op bestuurlijk 
niveau te bespreken; vaststelling vindt plaats door de raad. 

 
In het raadsstuk van 18 maart 2008 (Raad 25 maart 2008) geeft Eijsden nogmaals aan een respectvolle 
dialoog met Maastricht te willen op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel en met behoud van de 0-optie. 
Aangegeven is dat Eijsden niet over relevante informatie beschikt en daarvoor afhankelijk is van de 
gemeente Maastricht. Hoe sneller Maastricht de informatie levert, des te sneller kan gestart worden met de 
inhoudelijke bespreking van een probleemdefinitie, ambitieniveaus en mogelijke oplossingen. Eijsden 
hanteert daarbij een –wat zij zelf noemt- driesporenbeleid: 

• communicatietraject; 
• juridisch traject om te voorkomen dat coffeeshops nabij Eijsdens grondgebied komen; 
• diplomatiek traject.  

 
Op 2 juni 2008 levert de gemeente Maastricht de antwoorden op de lange lijst van in het tripartiete overleg 
Commissie (Eu)regionaal Coffeeshopbeleid van 29 januari 2008 geformuleerde vragen (door Maastricht 
ontvangen op 17 april 2008). 
 
In de besloten raadsvergadering van 9 september 2008 worden eerder ingenomen stellingnamen bevestigd 
en besluit de raad van Eijsden: 

• dat op basis van de beschikbare informatie niet (voldoende) is aangetoond dat spreiding bijdraagt 
aan de oplossing van de overlast in de Euregio; 

                                                
 
15 Op 6 februari 2007 is onder meer het rapport van de Commissie (Eu)regionaal coffeeshopbeleid (van 9 
januari 2007) behandeld. De vraagpunten die door Eijsden aan Maastricht zijn gesteld –en ook in het rapport 
zijn vermeld en beantwoord- hebben betrekking op de volgende punten: 

• Kan de noodzaak tot uitplaatsing met objectieve cijfers inzichtelijk worden gemaakt? 
• Wat zijn de positieve effecten van uitplaatsing op de korte en middellange termijn voor de gehele 

drugoverlastproblematiek? 
• Wat is de uitkomst van een kosten- en batenanalyse tussen noodzaak en effect van de uitplaatsing? 
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• het college op te dragen een permanente vestiging nabij de grens van Eijsden te voorkomen; 
• de burgemeester op te dragen deel te blijven nemen aan de vergaderingen van de stuurgroep 

coffeeshopbeleid.  
 
De gemeente Eijsden concludeert dat: 

• wordt vastgehouden aan de 0 – optie; 
• vastgehouden moet worden aan het juridische traject om zich te blijven verzetten tegen de vestiging 

van een coffeeshop nabij de grens van Eijsden;  
• gepleit moet worden voor een integrale aanpak en een totaalpakket aan maatregelen. 

 
In de besloten raadsvergadering van 18 september 2008 is de geheimhouding van het in de besloten 
raadsvergadering besprokene bekrachtigd.  

• de geheimhouding over de aan de leden van de raad overgelegde stukken is echter in de 
vergadering van 18 september 2008 opgeheven; 

• de raad neemt kennis van het feit dat de burgemeester van Maastricht wordt uitgenodigd voor een 
gesprek op 30 september 2008, waarin het beleid van de gemeente Eijsden wordt toegelicht. 

 
Op 21 oktober 2008 wordt de commissie Euregionaal coffeeshopbeleid opgeheven en wordt de verordening 
voor deze commissie ingetrokken. 
 
5.3 Bevindingen 

We stellen het volgende vast. 

1. Daar waar in Maastricht (zie hoofdstuk 3) het bestuur nadrukkelijk naar voren treedt als actor in dit 
dossier (en de raad kaders stelt en controleert) is het in Eijsden niet (zozeer) het bestuur dat stuurt, 
maar veeleer de raad (en de uit zijn midden benoemde raadscommissie). De raad stelt de kaders en 
controleert als het ware de raadscommissie en niet het college.  

2. Bijgevolg moet de burgemeester van Maastricht in de praktijk overleg voeren met de voorzitter van 
de raadscommissie (tevens fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij).  

3. Eijsden reageert op initiatieven vanuit Maastricht en formuleert waar geen coffeeshops gevestigd 
mogen worden. De eisen zijn zodanig geformuleerd dat het niet mogelijk is coffeeshops op Eijsdens 
grondgebied te vestigen.  

4. Eijsden draagt geen inhoudelijke oplossingen aan voor de overlastproblematiek die Maastricht 
ervaart. 

5. Eijsden is van mening dat Maastricht eenzijdig het in 1994 gesloten convenant openbreekt, waarbij 
Maastricht als centrumgemeente (ook v.w.b. de coffeeshops) fungeert. 

6. Eijsden houdt consequent vast aan de zgn. 0-optie: geen coffeeshop op of nabij Eijsdens 
grondgebied.  

7. Er is sprake van een intergemeentelijk NIMBY-effect (dus ligt de focus op de belangen van de eigen 
inwoners).  
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6 Analyse van de casus aan de hand van het normenkader 
 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de casus geanalyseerd aan de hand van het in hoofdstuk 3 gepresenteerde 
normenkader. De normen zijn –samengevat- de volgende: 
 

1. De inzet van het instrument spreiding is vooraf goed doordacht en daarbij is ook de context in kaart 
gebracht 

2. De verschillende –flankerende- beleidsinstrumenten werken elkaar niet tegen.  
3. De raad stelt de kaders, is goed geïnformeerd en is betrokken bij het beleid 
4. Er is sprake van een heldere probleemdefinitie en duidelijke beleidsdoelen 
5. De gemeente streeft naar consensus en samenwerking met de buurgemeenten. 

 

6.2 De inzet van het instrument spreiding is goed doordacht en de  

context is in kaart gebracht 

Bij de beantwoording van de vraag of het instrument spreiding goed is doordacht en de context in kaart is 
gebracht, hanteert de rekenkamer bij de analyse en beoordeling onder meer het referentiekader voor goed 
beleid zoals dat in het rekenkamerrapport “Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen”16 is uitgewerkt. 
 
Dat betekent dat op de volgende onderdelen eisen aan beleidsvoorstellen (en dus ook aan het instrument 
spreiding) worden gesteld: 

- de context van het beleidsvoorstel is aangegeven; zowel de relatie met eerder beleid als met 
de maatschappelijke omgeving is in kaart gebracht; 

- de doelen zijn SMART; 
- indicatoren zijn aangegeven; 
- de middeleninzet (w.o. communicatie) is gespecificeerd. 

 
6.2.1 Context beleidsvoorstel 

In de nota “Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen” is aangegeven dat in een goed beleidsvoorstel de 
relatie moet worden aangegeven met het eerder vastgestelde beleid. Bij de inzet van het instrument 
spreiding stellen we het volgende vast. 
In de eerste nota die het instrument spreiding als het ware introduceerde17, wordt duidelijk teruggegrepen 
op het eerder vastgestelde beleid, daterend van 1994 (het klassieke gedoogbeleid). Daarbij constateert de 

                                                
 
16 Evalueerbaarheid van beleidsvoorstellen, Rekenkamer Maastricht 17 december 2007. 
17 Raad, 20 december 2005 
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gemeente dat door de grote toestroom van drugtoeristen, het tot dan vigerende beleid in feite mislukt is. 
Ook worden in de nota de uitkomsten van een eerder uitgevoerde evaluatie (uit 2001) gemeld. Tegen die 
achtergrond worden nieuwe mogelijkheden waaronder een pilot-Donner en spreiding geschetst. Die 
beleidsinstrumenten worden in het perspectief geplaatst van andere beleidsinstrumenten die de overlast 
trachten te beperken (bijv. repressie en vergunningbeleid).  
 
Daarmee stelt de rekenkamer vast dat de relatie van het nieuwe instrument met het eerder vastgestelde 
beleid is aangegeven. 
 
In hoofdstuk 3 is het begrip context eveneens gebruikt om aan te geven dat ook de omgeving waarin het 
instrument wordt ingezet voor de effectiviteit van groot belang is, en dat die vooraf in kaart moet worden 
gebracht. De kernvraag daarbij is of de gemeente bij de inzet van het nieuwe instrument kan rekenen op 
medestanders of juist op tegenstanders. We stellen in dit verband het volgende vast. 
 
Bij de introductie van het instrument in 2005 heeft de gemeente Maastricht van aanvang af de Maastrichtse 
drugoverlast in een Euregionale context geplaatst. Deze context is door de buurgemeenten onderschreven. 
De rekenkamer heeft echter geen analyse aangetroffen van de verschillende startposities (hoeveel overlast 
is er?) en de door de betrokken gemeenten gewenste eindposities (waar streven we naar?). De rekenkamer 
heeft niet kunnen vaststellen of betrokken gemeenten bij de start van het traject op hoofdlijnen consensus 
hadden over de uitgangspunten en de doelstellingen van het instrument spreiding.  
 
Inzoomend op de uitgangsposities van Maastricht en Eijsden kan het volgende worden vastgesteld: 
 
 

Gemeente Maastricht Gemeente Eijsden 
15 coffeeshops geen coffeeshops (0-optie) 

veel overlast minder overlast 

coffeeshops nodig geen coffeeshops nodig 

geen sluiting maar spreiding coffeeshops geen coffeeshops, ook niet bij gemeentegrens 

 
Uit dit overzicht blijkt dat bij de aanvang van het spreidingsbeleid de uitgangsposities van Maastricht en 
Eijsden niet gelijk zijn. Net als de andere buurgemeenten benadrukt ook Eijsden steeds weer de Euregionale 
dimensie van de drugsproblematiek. Wat deze dimensie inhoudt blijft abstract. Eijsden en de 
buurgemeenten lijken er geen probleem mee te hebben dat de oplossing van de actuele problemen in 
Maastricht niet dichterbij komt door het benadrukken van de Euregionale dimensie.  
 
De rekenkamer stelt vast dat Maastricht bij de start van het spreidingsbeleid geen expliciete aandacht had 
voor de belangen van de buurgemeenten. De indruk bestaat dat Maastricht in de veronderstelling was dat 
de buurgemeenten dezelfde belangen hadden en dat het –voor Maastricht rationele- beleid alleen maar goed 
uitgelegd hoefde te worden. Bij de operatie coffeecorner II (juni 2006) werd duidelijk dat de buurgemeenten 
sceptisch stonden ten opzichte van het spreidingsbeleid. Maastricht stelt in de nota dat sprake is van een 
gezamenlijk probleem, maar dat de buurgemeenten het probleem eenzijdig op het bordje van Maastricht 
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leggen. Door dit gebrek aan medewerking besluit het College om de coffeeshops –vooralsnog- op 
Maastrichts grondgebied te huisvesten. Hieruit blijkt dat er geen gedeelde probleemanalyse is: Maastricht 
definieert het als een Euregionaal probleem, Eijsden vindt het meer een Maastrichts probleem, ondanks de 
verwijzing naar de Euregionale dimensie.  
 
Daarnaast kan over de verhouding tussen Maastricht en Eijsden nog het volgende worden opgemerkt: 

• Het spreidingsbeleid was aanvankelijk vooral intern (Maastrichts) georiënteerd. Door de (op den 
duur georganiseerde) weerstand van de buurgemeenten ontstaat meer aandacht voor 
communicatie. 

• De door beide gemeenteraden in het leven geroepen raadscommissies zijn er niet in geslaagd een 
door beide partijen gedragen voorstel te ontwikkelen.  

• Eijsden heeft ervoor gekozen de belangen van Eijsden inzake het drugsbeleid te laten behartigen 
door de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie en niet door de burgemeester zoals in 
Maastricht. Als woordvoerder treedt op de voorzitter van de commissie, tevens fractievoorzitter van 
de grootste oppositiepartij. Deze constructie zorgt voor een onbalans in de verhoudingen tussen 
beide gemeenten. 

• Eijsden laat niet na juridische procedures in gang te zetten om te voorkomen dat coffeeshops in de 
buurt van de Eijsdens-Maastrichtse grens worden geplaatst.  

• Eijsden, houdt net als Meerssen, onwrikbaar vast aan de 0-optie wat betreft het aantal coffeeshops. 
Maastricht constateert in de nota operatie Coffeecorner fase II (van april 2007) dat Eijsden en 
Meerssen niets bijdragen aan de oplossing van het gezamenlijke (Euregionale) probleem.  

• Tijdens een overleg met Eijsden en de Belgische buurgemeenten doet de burgemeester van 
Maastricht een handreiking aan Eijsden en Lanaken om gezamenlijk een experiment aan te gaan aan 
de zuidas. Deze handreiking wordt door Eijsden niet als zodanig ervaren en heeft geen concrete 
resultaten opgeleverd.  

• De provincie Limburg heeft als intermediair (counselor) geen inhoudelijke verandering in 
standpunten kunnen bewerkstelligen.  

 
Wat betreft de pogingen om tot een gezamenlijke aanpak te komen constateert de rekenkamer dat deze 
Maastricht en Eijsden niet bij elkaar hebben gebracht maar dat ze de tegengestelde belangen alleen maar 
hebben benadrukt. 
 
 
6.2.2 De doelen van het beleid 

De norm luidt o.a. dat het beleid SMART geformuleerd moet zijn, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Met betrekking tot deze casus merkt de rekenkamer het volgende 
op.  
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Zijn de doelen specifiek? 
In de eerste nota18 is het doel van het spreidingsbeleid de overlast beter te kunnen bestrijden. Bij de nota 
coffeecorner19 wordt gemeld dat het doel van spreiding is de overlast te beperken. Door verplaatsing 
(spreiding) van coffeeshops uit de binnenstad naar de periferie van de stad zal de overlast in de binnenstad 
verminderen en in de periferie (beeldend: een coffeeshop midden in een weiland) beter bestreden kunnen 
worden. Per saldo zal zo de totale overlast dalen, is de verwachting. 
 
De doelen zijn op het eerste gezicht specifiek genoeg (overlast verminderen), maar er is niet aangegeven 
voor wie de overlast moet verminderen. Voor Maastricht? Of ook voor Eijsden, dat beweert nauwelijks 
overlast te hebben. Eijsden stelt zich op het standpunt dat Maastricht niet duidelijk heeft kunnen maken dat 
spreiding leidt tot een totale daling van de overlast in Euregionaal verband.  
 
De norm luidt dat de probleemstelling duidelijk is gedefinieerd. Met andere woorden duidelijk is welk 
probleem met de spreiding van coffeeshops dient te worden opgelost.   
 
Eerder is genoteerd dat in de eerder besproken nota’s nog geen scherpe focus is aangebracht rond de vraag 
of de totale hoeveelheid overlast moet worden verminderd of dat de overlast alleen beter moet worden 
gespreid. De problematiek zelf is goed beschreven, maar de argumentatie achter de oplossingsrichting is 
matig onderbouwd. Ook Maastricht voelt de matige argumentatie wel, getuige de toevoeging dat de praktijk 
het succes zal moeten uitwijzen20 (hetgeen uiteraard altijd het geval is). Gevolg is echter wel dat Maastricht 
en Eijsden ook geen gezamenlijke probleemdefinitie hebben: Maastricht heeft een probleem en Eijsden (zegt 
van) niet.  
 
Immers voor de probleemstelling –en een daarop gebaseerde aanpak- is het antwoord op de vraag 
essentieel: waarom heeft Maastricht veel drugoverlast en de buurgemeenten minder? Het antwoord op die 
vraag zou richtinggevend moeten zijn voor de aanpak. Het antwoord kan niet alleen maar zijn “omdat 
Maastricht de coffeeshops met name in het centrum heeft geconcentreerd”. Ook het aantal coffeeshops 
speelt hierbij een rol. Concentratie komt er nog eens bij. De focus van het spreidingsbeleid is de beperking 
van de concentratie, dus spreiding. Vermindering van het aantal coffeeshops is geen expliciete beleidsoptie 
eerder wordt –met het oog op de medewerking van de coffeeshophouders door middel van het recht op 
overdracht- het aantal juist in stand gehouden.   
 
 
 
                                                
 
18 Raad 20 december 2005 
19 Raadsvoorstel 27 juni 2006 (aangehouden door de raad) 
20 In de bijlage bij de brief van de burgemeester van Maastricht aan de gouverneur van 19 september 2008 
wordt gemeld dat hoe meer coffeeshops worden gesloten, hoe groter de illegaliteit wordt en als gevolg hiervan 
de overlast, met name van de drugsrunners. Spreiding is dan ook, volgens de bijlage 1, primair gericht op het 
ontrafelen van de massale toestroom naar de binnenstad en tevens erop de overlast van drugsrunners beter 
zichtbaar te maken waardoor deze beter te bestrijden is. Ook wordt aandacht besteed aan de beeldvorming van 
de buitenwereld dat spreiding van coffeeshops neerkomt op het spreiden van de overlast. “Deze beeldvorming 
heeft een emotionele en politieke lading die middels papieren beleid weliswaar gemotiveerd te weerleggen is, 
doch feitelijk alleen middels concrete toetsing / effectmeting in de praktijk weggenomen kan worden”.  
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Is het effect meetbaar? 
Het effect van het spreidingsinstrument is direct en goed te meten. Echter de mate waarin de overlast moet 
dalen door inzet van het spreidingsinstrument is niet in meetbare termen geformuleerd. 
 
Is het beleidsinstrument acceptabel? 
Voor Maastricht wel. Voor Eijsden niet. 
 
Is het beleidsinstrument realistisch? 
Dat is lastig te beoordelen omdat sprake is van een nieuw en een bestuurlijk, juridisch en technisch (in de 
zin van coördinatie en afstemming met ander beleidsinstrumenten) lastig traject. Daarom blijven twijfels 
bestaan over de realiseerbaarheid –op kort termijn- van het instrument.  
 
Is het instrument tijdgebonden? 
Een globale tijdsindicatie is aangegeven. Maastricht wil, gegeven de overlast, op zo kort mogelijke termijn 
resultaten laten zien. De inzet van het instrument lijkt weerbarstiger dan aanvankelijk gedacht, wat zijn 
uitwerking heeft op de doorlooptijden. De tijdfactor krijgt niet het grootste gewicht. Daarvoor kan de 
rekenkamer begrip opbrengen.  
 
De rekenkamer stelt vast dat in redelijke mate aan de SMART-norm is voldaan 
 
6.2.3 Indicatoren 

De norm luidt dat indicatoren die de mate van succes aangeven, zijn vastgesteld. Het begrip overlast is goed 
te definiëren, als zodanig ook direct te meten en de eventuele vermindering van de overlast ook. Daarbij 
moet worden aangetekend dat het spreidingsinstrument niet geïsoleerd wordt ingezet, maar ingebed is in 
een scala van instrumenten. Het isoleren van alleen het effect van spreiding is technisch lastig, maar lijkt wel 
mogelijk. Als indicator voor het succes van het beleid (in dit geval: succes als gevolg van de inzet van het 
spreidingsinstrument) geldt de mate waarin de overlast daadwerkelijk vermindert. De gemeente heeft 
hiervoor echter geen streefwaarde vastgesteld en geen nulmeting verricht.  
 
De rekenkamer stelt vast dat in beperkte mate aan de norm is voldaan. 
 
6.2.4 Middeleninzet 

De norm luidt dat helderheid moet bestaan over de inzet van de middelen. In het rapport “Evalueerbaarheid 
van beleid” zijn bij het onderdeel “Middeleninzet” vijf attentiepunten opgenomen:  

• financiën,  
• personeel, 
• overige instrumenten (juridisch, communicatief e.d.), 
• het benoemen van de verwachte bijdrage van de partners en  
• het aangeven van een verband tussen middeleninzet en het beoogde effect.  
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In deze casus zijn met name de volgende middelen relevant:  

1. de bijdrage van de partners (buurgemeenten) om tot oplossing van de overlastproblematiek te 
komen. Dat wil zeggen: de bijdrage in termen van inspannings- en resultaatverplichting. En 

2. instrumenten die (eventueel achter de hand gehouden worden om) het spreidingsbeleid (te) 
ondersteunen. Bijvoorbeeld door duidelijk aan te kondigen dat als Maastricht v.w.b. de oplossing van 
het drugsprobleem –m.b.v. spreiding- alleen blijft staan, ook ander middelen zal inzetten om de 
overlast in de binnenstad terug te dringen. Instrumenten die ook dan ongecontroleerde gevolgen 
zullen hebben voor de buurgemeenten. 

 
De verwachte bijdrage van de partners is in de loop van het proces tussen 2005 en 2009 explicieter 
geworden. In de eerdere nota’s waren de partners nog nauwelijks in beeld. Het spreidingsbeleid is vanuit 
Maastrichts perspectief ontwikkeld, afgewogen en gecommuniceerd met de Raad, buurgemeenten en 
bevolking. Daarbij is niet duidelijk gemaakt welke voordelen de partners hiervan zouden kunnen 
ondervinden. Zo heeft de gemeente Maastricht alternatieve opties zoals repressief optreden (“knuppelen”) 
en sluiting van (een groot aantal) coffeeshops als aanvullend beleid of als alternatieve mogelijkheden voor 
het spreidingsbeleid niet voorgesteld aan de partners21. Het effect van repressie kan zijn dat de verkoop en 
daarmee ook de overlast verplaatst wordt van Maastricht naar de buurgemeenten. Bij eenzijdig “knuppelen” 
in Maastricht zou de overlast de buurgemeenten dan als het ware –ongecontroleerd- overkomen. Het gericht 
meewerken aan een vestiging van een coffeeshop rond de grens zou tot het binnenhalen van 
“gecontroleerde” overlast kunnen leiden. Gevolg van de Maastrichtse wijze van communiceren is dat de 
buurgemeente, in ieder geval Eijsden, alleen gekeken heeft naar het eigen Eijsdens belang en dat was in 
hun perceptie: niet meewerken22. Volgens de klassieke theorie van de ter beschikking staande 
overheidsinstrumenten (stok, wortel en preek oftewel sticks, carrots en sermons) heeft Maastricht alleen de 
preek ofwel de overtuiging (sermoenen) ingebracht. De wortel en de stok zijn hierbij ongebruikt gelaten.  
 
We stellen samenvattend vast dat geen sprake is van een door Maastricht en Eijsden (buurgemeenten) 
gezamenlijke gedragen probleemdefinitie.  
 
Inhoudelijk blijft staan dat Maastricht aan Eijsden onvoldoende heeft kunnen duidelijk maken dat spreiding 
leidt tot een afname van de totale overlast in plaats van tot spreiding van de overlast. Maastricht onderkent 
niet de a priori tegengestelde belangen. De conclusie van de rekenkamer is dat Maastricht middelen heeft 
ingezet die zijn gebaseerd op uitgangspunten van gelijke belangen (overleg en overtuiging) in plaats van 
middelen die op tegengestelde belangen zijn gericht (compensatie, sticks en carrots).  
 
6.2.5 Samenvattende conclusie 

Het instrument spreiding is goed doordacht in die zin dat het is ingebed in het scala van overlastbeperkende 
maatregelen. Echter de context van het instrument (de –tegengestelde- belangen van Eijsden) is niet goed 

                                                
 
21 Knuppelen is politiek-bestuurlijk gezien niet eenvoudig, omdat de burgemeester van Maastricht ook de 
korpsbeheerder is die voor meer gemeenten verantwoordelijk is. Oneigenlijk gebruik van dit middel zou hem dan 
al snel –als uitgegaan zou worden van dubbele agenda’s- tegengeworpen kunnen worden. 
22 Het besef dat dit bij repressief optreden in Maastricht zou kunnen leiden tot ongecontroleerde overlast in 
Eijsden, hebben wij niet in de stukken teruggezien.  
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in kaart gebracht. De wet- en regelgeving (de mogelijkheden en beperkingen) is goed geanalyseerd. De 
rekenkamer wijst op drie zwakke punten: 

• De doelstelling van spreiding is in essentie niet helder. Spreiding van coffeeshops leidt niet 
overtuigend tot een daling van de overlast, maar -zo is de perceptie- tot een verdeling van de 
overlast. 

• De gemeente Maastricht heeft haar communicatie vooral gebaseerd op overtuigen vanuit het 
perspectief van gemeenschappelijke belangen. Andere instrumenten gericht op “belonen en 
straffen” zijn niet serieus in stelling gebracht. Maastricht heeft eigenlijk nooit willen erkennen dat 
Eijsden en Maastricht tegengestelde belangen hebben. 

• De overtuiging van het eigen gelijk werkt intern wel; extern niet, integendeel. Deze manier van 
communiceren door de grote stad (met de meeste belangen) heeft de ervaren underdogrol van de 
kleinere gemeenten versterkt. 

 
6.3 De beleidsinstrumenten werken elkaar niet tegen 

In de eerste nota (20 december 2005) worden verschillende instrumenten die de overlast kunnen 
verminderen in samenhang gepresenteerd. Ook is aangegeven dat de inzet van sommige instrumenten 
(bijvoorbeeld de pilot-Donner) invloed kunnen hebben op de richting of de uitkomst van andere 
instrumenten. In de nota Coffeecorner II (van 17 april 2007), waarin gekozen wordt voor tijdelijke locaties, 
worden de risico’s onderkend en wordt eveneens de samenhang geschetst23. Het risico van non-participatie 
(of zelfs mogelijke tegenwerking) van buurgemeenten wordt niet vermeld. Wel wordt geconstateerd dat de 
burgemeester snel heeft gereageerd op de weigering van Eijsden mee te werken aan de spreiding door 
Eijsden een “Handreiking” te doen om gezamenlijk een spreidingsexperiment aan te gaan. Bij geen of 
onvoldoende succes zal de in te richten coffeecorner weer worden verplaatst. Ook wordt snel gereageerd op 
de uitspraken van de rechter die voor de Köbbesweg een voorlopige voorziening toegewezen heeft.  
 
Samenvattend is de rekenkamer van oordeel dat in de beleidsnota’s voldoende aandacht aan de samenhang 
van de instrumenten wordt geschonken. Of de samenhang ook in de praktijk tot uitvoering is gebracht heeft 
de rekenkamer niet onderzocht. De rekenkamer stelt echter ook vast dat niet is aangegeven welke 
instrumenten wanneer in de loop van de tijd zullen worden ingeschakeld.  
 

6.4 De Raad stelt kaders, is geïnformeerd en betrokken 

Uit de stukken komt naar voren dat de raad de kaders voor het coffeeshopbeleid heeft vastgesteld en dat hij 
uitvoerig en tijdig is geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen. De strategische keuzes zijn met de raad 
gedeeld, niet alleen in de vorm van nota’s maar ook door de commissie, als daar noodzaak toe bestond, 
tussentijds te informeren. In het eerder aangehaalde rekenkamerrapport over evalueerbaarheid van beleid 
staat, dat beleid in samenhang en consistent dient te worden geformuleerd, zodat de raad ook kan beslissen 
waarover hij moet beslissen. We stellen vast dat nota’s op dit punt in het algemeen consistent zijn. Deze 
algemene positieve kwalificatie geldt niet voor de nota van 17 april 2007, die nogal pamflettistisch van aard 
is.  
 
                                                
 
23 De finetuning van de instrumenten (zoals timing, monitoring ) is in de nota niet aangegeven  
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Deze intensieve betrokkenheid van de raad vertaalt zich ook in zeer brede steun voor het collegebeleid. Een 
sterk punt van de beleidsperformance is dat de burgemeester als portefeuillehouder naar voren treedt in dit 
dossier. Dat accentueert dat de problematiek vanuit de optiek van de openbare orde wordt benaderd.  
 
De rekenkamer stelt vast dat aan de norm is voldaan. 
 
 

6.5 De Gemeente Maastricht streeft naar consensus en samenwerking met de 

buurgemeenten 

 
6.5.1 Uitgangspositie 

Iedereen heeft in beginsel24 baat bij verlaging van de totale overlast. Niet iedereen heeft baat bij spreiding 
van de gelijkblijvende totale overlast. Dit essentiële punt in de doelstellingen acht de rekenkamer 
onvoldoende gemarkeerd. De gemeente Maastricht heeft niet goed doordacht en uitgedragen wat ze 
verwacht van de spreiding van coffeeshops, en daarmee heeft ze kansenlaten liggen. Dit kan verklaren 
waarom buurgemeenten geaarzeld hebben en nog aarzelen om mee te werken aan het spreidingsbeleid: zij 
hebben niets te winnen, alleen te verliezen.  
 
Belangrijke premisse in het beleid van Maastricht is dat de gemeente wil voorkomen dat er waterbedeffecten 
optreden. Met waterbedeffect wordt het fenomeen bedoeld dat een maatregel die tot doel heeft een situatie 
op een bepaald terrein te verbeteren een (meestal onbedoeld en meestal negatieve) invloed heeft op een 
ander terrein. De veronderstelling van het college van Maastricht is dat het induwen van een waterbed 
slechts leidt tot het verplaatsen van water, niet tot vermindering van de totale hoeveelheid water. Het sec 
verplaatsen van coffeeshops leidt tot verspreiding van de verkoop en dus ook, zonder nadere maatregelen, 
tot spreiding van de totale overlast; niet tot vermindering van de totale overlast. Daarbij is essentieel de 
vraag of de spreiding c.q. vermindering van de overlast lokaal (Maastricht) of Euregionaal wordt beoordeeld. 
Immers vermindering in Maastricht (sluiting = drukken op het waterbed) leidt tot ongecontroleerde 
verplaatsing van verkoop o.a. verplaatsing naar Eijsden en andere gemeenten. Aannemend dat geen 
gemeente overlast wil, is hierbij, om de beeldspraak, te continueren sprake van communicerende vaten: en 
dus van per definitie tegengestelde belangen. Wordt echter vanuit Euregionaal perspectief gekeken dan leidt 
dat tot een gelijkmatiger spreiding binnen dat ene (grotere) geografische geheel. Dan is er dus geen 
tegengesteld belang tussen de gemeenten omdat deze grenzen weggedacht worden. Omdat de grenzen nu 
eenmaal bestaan, lijkt de these van een uitgangspositie van gelijke belangen in het geval van spreiding van 
ellende niet realistisch. Met name niet omdat de omliggende gemeente –conform een oude afspraak met 
Maastricht- een 0-optiebeleid voeren.  
 

                                                
 
24 In beginsel, omdat het mogelijk is dat de gelijkblijvende totale overlast ongelijkmatiger wordt verdeeld. De 
gemiddelde overlast blijft dan gelijk, velen kunnen dan minder overlast ervaren, maar weinigen kunnen ook zeer 
veel overlast ervaren (technisch gesproken neemt dan de standaardafwijking rond het gemiddelde af).   
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In alle gevallen, zowel bij spreiding als bij strikte handhaving en ook bij sluiting van coffeeshops in 
Maastricht, zal per definitie de overlast in omliggende gemeenten toenemen. Het is dan ook aannemelijker 
dat de these van de tegengestelde belangen realistischer is dan die van de gelijke belangen tussen 
gemeenten in dezen. Uit de nota’s komt het beeld naar voren dat het doel van het spreidingsbeleid (van 
Maastricht) is de overlast te beperken door deze te spreiden over een grotere geografische eenheid 
(Euregio). Alleen op de mogelijkheid de overlast door drugsrunners beter te bestrijden wordt expliciet 
ingegaan. Maar hoe de andere vormen van overlast kunnen verminderen als gevolg van spreiding wordt niet 
(goed) aangegeven; ook niet als de flankerende instrumenten daarbij in ogenschouw worden genomen.  
 
6.5.2 Communicatie 

Belangrijk is vast te stellen door wie, met wie, op welk moment en op welke manier over de Maastrichtse 
plannen is gecommuniceerd. Communicatie impliceert meer dan alleen het eenzijdig mededelen of toelichten 
van de voorziene aanpak. Communicatie houdt in dat ook daadwerkelijk de dialoog is gezocht en dat 
Maastricht daarbij ook rekening heeft gehouden met de argumenten en opvattingen van andere partijen.  
 
Voor wat betreft de aanpak van de drugsproblematiek valt op dat Maastricht als gids wil optreden. In de 
nota coffeecorner II25 wordt enerzijds vermeld dat het Nederlandse beleid een zegen is voor de gebruiker, 
met name voor de jongeren. Anderzijds wordt gewezen op de overlast. Kern van het probleem is volgens de 
nota de illegaliteit. Deze nota doet in het licht van de voorgaande nota’s vreemd aan. Een lang citaat uit de 
inleiding van de nota geeft stof tot nadenken: 
 
“Een vraag die de overheid zich wel moet stellen is: wat doe je er aan? Kern van het probleem is de 
illegaliteit. Daarom ligt regulering van de verkoop en het gebruik ook voor de hand. Een oplossing zoeken 
voor het verminderen van het aanbod zal niet helpen, zie de landen om ons heen…Hoe harder we de 
productie bestrijden, hoe meer we de Al Capones van deze tijd subsidiëren. Hoe meer coffeeshops we 
sluiten, hoe meer we onze jongeren de illegaliteit indrijven. Want de landen om ons heen bewijzen dat de 0-
optie niet leidt tot minder cannabisgebruik. Integendeel. In deze spagaat proberen we in Maastricht beleid te 
voeren: onze jeugd weg te houden van de harde criminelen, onze bevolking te vrijwaren van overlast en de 
illegale wietteelt uit te bannen. En alsof dat nog niet lastig genoeg is, komt er vanuit Den Haag een 
verscherping van het beleid: sluit de coffeeshops in de grensstreek, bij scholen en na de eerste de beste 
overtreding. Toch blijven we geloven in onze eigen aanpak en willen we onze principes niet verloochenen. 
Een eigen weg, die weliswaar steeds smaller wordt, maar zeker niet dood loopt. (… ) De echte oplossing is 
vervolmaking van het systeem: sta coffeeshops toe (onder strikte voorwaarden), en regel de productie. 
Wees als Nederland trots op dat beleid. Trek Europa in. Wees gidsland. Overtuig. En durft u dat niet aan? 
Stop er dan mee. Rigoureus. Weg met het gedoogbeleid. Neem dan ook in Den Haag de maatregelen om 
deze afschaffing te begeleiden. Dat wil zeggen neem uw verantwoordelijkheid door wetten uit te vaardigen, 
financiële middelen en mankracht (handhaving) ter beschikkin te stellen. Kortom: biedt de gemeenten steun 
voor de afbouw en beëindiging. Maar realiseer wel dat daarmee slechts een schijnoplossing wordt geboden. 
Er zal geen joint minder gerookt worden”.  
 

                                                
 
25 Raad 17 april 2007 
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Het eerste wat opvalt, is de toonzetting van het eigen gelijk, het niet verloochenen van de principes en, in 
het verlengde daarvan, optreden als gidsland. De vraag is of Maastricht met een dergelijke overtuiging wel 
open kán staan voor alternatieven en bedenkingen van anderen. Een tweede opvallend punt is de (te?) 
snelle gedachtesprong dat de kern van het probleem de illegaliteit is (daar waar dat eerder de overlast was) 
en dat daarom regulering voor de hand ligt. Overlast bestrijden kan ook op heel andere manieren gebeuren, 
niet alleen door regulering. Ten derde wordt gesteld dat hoe meer coffeeshops gesloten worden, hoe meer 
jongeren de illegaliteit in worden gedreven en dat de landen om ons heen bewijzen dat een 0-optie niet tot 
minder cannabisgebruik leidt. Wat niet gemeld wordt is dat deze landen (en gemeenten rond Maastricht) 
met een 0-optie ook minder overlast hebben. En Maastricht –door het klaarblijkelijk ook niet willen sluiten 
van coffeeshops- wel overlast heeft.  
 
Aan de gemeente Maastricht is gevraagd een zo compleet mogelijk overzicht van de verschillende 
communicatiemomenten vanaf 2004 te geven. Deze opgave is opgenomen in bijlage 1. Uit de opsomming is 
een zeer ruime definitie van communicatie af te leiden: tot de in totaal 114 zogenaamde overlegmomenten 
worden naast overleggen en werkbezoeken bij voorbeeld 32 interviews voor media gerekend. Interviews in 
krant en op t.v. wijzen niet in eerste instantie op een dialoog of polyloog maar op een podium om de eigen 
boodschap te verkondigen. Uit de gesprekken die de rekenkamer gevoerd heeft met betrokkenen in 
Maastricht en Eijsden komt naar voren dat de wijze van communiceren door Maastricht eerder heeft geleid 
tot stekels opzetten dan tot overtuigd worden. Zo heeft het feit dat informatie soms eerder aan “de media” 
werd verstrekt dan aan betrokkenen, tot irritatie geleid. 
 
De rekenkamer stelt het volgende vast.  

1. Maastricht heeft onvoldoende duidelijk gemaakt dat de verwachting is, dat als gevolg van het 
spreidingsbeleid de totale hoeveelheid overlast zal verminderen.  

2. Eijsden betoogt dat de overlast zal worden verplaatst in plaats van verminderd; 
3. Maastricht heeft bij het communicatietraject vertrouwd op intergemeentelijke solidariteit 
4. Maastricht heeft de relatieve voordelen van spreiding voor de buurgemeenten (ten opzichte van de 

vermoedelijke effecten van andere beleidsinstrumenten, zoals repressief optreden en sluiting van 
coffeeshops) onvoldoende naar voren gebracht. 

5. Eijsden houdt vast aan het 0-optiebeleid vanuit de verwachting daarmee mogelijke overlast als 
gevolg van spreiding te kunnen voorkomen. 

6. Eijsden heeft daarbij waarschijnlijk niet meegewogen, ook omdat Maastricht daar niet op gewezen 
heeft, dat als Maastricht andere instrumenten (moet) inzetten, Eijsden met een ongecontroleerde 
overlast wordt geconfronteerd.  

 
Samenvattend stellen we vast dat de communicatie tussen Maastricht en Eijsden over en weer slecht is 
verlopen. Als oorzaak van de slechte communicatie kunnen worden genoemd de verschillende 
uitgangsposities, belangen, beelden en verwachtingen ten aanzien van het instrument spreiding. Zeker in de 
beginjaren heeft het ‘gidslandprincipe’ van Maastricht de communicatie bemoeilijkt. 
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7 Conclusies  
 
 
 
Inleiding 
 
De Rekenkamer Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de inzet van het instrument spreiding van 
coffeeshops door de gemeente Maastricht. Doel van het instrument spreiding is de overlast te verminderen 
die te maken heeft met de aanwezigheid van coffeeshops, vooral in het centrum van de stad. De toepassing 
van het spreidingsinstrument raakt ook aan de belangen en beleidsopvattingen van andere gemeenten, ook 
als het een spreiding betreft binnen de eigen gemeentegrenzen. In het onderzoek is het accent gelegd op de 
wijze waarop de gemeente Maastricht bij de ontwikkeling en toepassing van het instrument is omgegaan 
met de belangen van andere gemeenten. Om de casus zo concreet mogelijk te maken gaat het onderzoek 
vooral in op de interactie met de gemeente Eijsden.  
 
De rekenkamer komt op basis van de analyse van de documenten en de gevoerde gesprekken met 
vertegenwoordigers van de gemeenten Maastricht en Eijsden tot een aantal conclusies. Het geformuleerde 
normenkader vormt hierbij de leidraad. 
 
Conclusie 1 
 
Maastricht heeft als eenheid geopereerd en een consistent beleid gevoerd. 
 
De gemeenteraad van Maastricht is vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de probleemdefinitie en 
de beleidsontwikkeling in het kader van het coffeeshopbeleid. Er zijn in de raad en in de publieke opinie 
nauwelijks politieke discussies over de aanpak van het probleem gevoerd. Het door het college gevoerde 
beleid is steeds raadsbreed gesteund. Het college in de persoon van de burgemeester heeft een breed 
mandaat van de raad gekregen. 
 
Maastricht heeft de afgelopen jaren een consistent coffeeshopbeleid gevoerd. De analyses van het probleem 
en de voorgestelde maatregelen worden in de diverse nota’s steeds opnieuw bevestigd. Ook het creatief 
zoeken naar nieuwe nog niet beproefde instrumenten is een rode draad in de Maastrichtse aanpak. 
Regionale, nationale en internationale weerstanden worden op de koop toegenomen. Uit de 
beleidsdocumenten, maar ook uit de publieke optredens van de burgemeester, komt telkens weer de 
overtuiging van het eigen gelijk naar voren. Het beeld ontstaat van Maastricht als gidsstad in de aanpak van 
de drugsproblematiek. 
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Conclusie 2 
 
Maastricht heeft veel daadkracht getoond. 
 
De rekenkamer stelt vast dat Maastricht veel daadkracht en volharding aan de dag heeft gelegd bij de 
aanpak van de drugoverlast. Maastricht heeft zich opgesteld als pionier en zich niet laten afschrikken door 
wettelijke beperkingen en weerstanden van andere overheden. Er is gezocht naar creatieve, onorthodoxe en 
innovatieve instrumenten om dit complexe probleem op te lossen. 
 
Conclusie 3 
 
De gemeente Maastricht heeft zich onvoldoende verdiept in de (tegengestelde) belangen. 
 
De gemeente Maastricht heeft bij de ontwikkeling van het spreidingsbeleid geen analyse gemaakt van de 
verschillende startposities van de betrokken buurgemeenten in het algemeen en de gemeente Eijsden in het 
bijzonder. Vragen als hoeveel overlast is er in die gemeenten en wat zijn de belangen zijn niet expliciet 
beantwoord. Hetzelfde geldt voor het duiden van de gewenste eindposities van de betrokken gemeenten. 
Vragen die hierbij een rol spelen zijn waar streven de gemeenten naar en welke voorwaarden stellen zij 
daarbij. Ook deze zijn niet beantwoord. 
Uit het onderzoek blijkt eveneens niet dat de gemeente Maastricht vooraf heeft ingezet op 
gemeenschappelijke belangen. Om effectief te kunnen zijn voor de eigen burgers moet een gemeente 
immers ook kijken naar de belangen van anderen. 
 
Het lijkt er sterk op dat Maastricht zeker in het begin in de veronderstelling was dat Eijsden en de andere 
buurgemeenten dezelfde belangen hadden als Maastricht en dat het –voor Maastricht rationele- beleid alleen 
maar goed uitgelegd hoefde te worden. 
De gezamenlijke belangen die onder de aanvankelijke afspraken lagen, zijn kennelijk in de loop der jaren 
geëvolueerd in tegengestelde belangen. De opstelling van de gemeente Eijsden vanuit de Europese wet- en 
regelgeving te redeneren, wordt door Maastricht betreurd.  
 
Conclusie 4 
 
De gemeente Maastricht is er niet in geslaagd om met de gemeente Eijsden consensus te 
bereiken over de uitgangspunten en de doelstellingen van het instrument spreiding van 
coffeeshops.  
 
Het spreidingsbeleid is vanuit Maastrichts perspectief ontwikkeld. Vervolgens is het beleid gecommuniceerd 
met de buurgemeenten. Daarbij is niet duidelijk gemaakt welke voordelen andere gemeenten van het 
Maastrichtse beleid zouden kunnen ondervinden. De rekenkamer stelt vast dat de uitgangsposities van 
Maastricht en Eijsden niet gelijk zijn. Maastricht lijkt moeite te hebben te onderkennen dat Eijsden meer na- 
dan voordelen van de spreiding van coffeeshops zal hebben. Net als de andere buurgemeenten benadrukt 
Eijsden steeds weer de Euregionale dimensie van de drugsproblematiek. De betekenis van deze dimensie 
voor de spreiding van coffeeshops wordt zowel door Maastricht als door Eijsden in abstracte termen 
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ingevuld. Eijsden en de buurgemeenten erkennen dat de oplossing van de actuele problemen in Maastricht 
niet dichterbij komt door het telkens benadrukken van de Euregionale dimensie. Deze vertragingstactiek in 
combinatie met het onwrikbaar vasthouden aan de 0-optie heeft Maastricht niet kunnen doorbreken. 
 
Conclusie 5 
 
Aan de communicatie met de gemeente Eijsden ontbrak een strategie 
 
De gemeente Maastricht heeft met Eijsden over de spreiding van coffeeshops, gelet op het aantal en het 
soort contacten “uitbundig”, maar in de ogen van de rekenkamer gefragmenteerd, gecommuniceerd. 
Maastricht was hierbij de zendende en Eijsden de ontvangende partij. De aandacht voor communicatie 
ontstaat pas medio 2006 als Maastricht merkt dat de weerstand van Eijsden en de andere buurgemeenten 
tegen het spreidingsbeleid groeit. De rekenkamer stelt vast dat aan de communicatie in het kader van het 
spreidingsbeleid geen duidelijke strategie ten grondslag heeft gelegen. Het veelvuldig agenderen van 
onderwerpen in de pers (lokale en landelijke kranten en televisieoptredens) heeft ertoe bijgedragen dat 
Eijsden, maar ook de andere buurgemeenten, zich niet als volwaardige partner behandeld voelden. Eijsden 
is zich op een gegeven moment comfortabel gaan voelen in de rol van underdog en is zich als zodanig gaan 
gedragen. Dit heeft bijgedragen aan de moeizame communicatie. 
 

Het feit dat Eijsden de politieke keuze heeft gemaakt de belangen van Eijsden in het drugsbeleid te laten 
behartigen door de gemeenteraad (een commissie met de fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij 
als voorzitter) en de ambtelijke organisatie, en niet door de burgemeester, heeft niet bijgedragen aan een 
effectieve communicatie tussen beide gemeenten.  
 
Conclusie 6 
 
Maastricht is er onvoldoende in geslaagd om de onderbouwing van het spreidingsinstrument te 
baseren op ‘facts & figures’. 
 
Maastricht heeft de “bewijslast” voor de effecten van spreiding van coffeeshops op de overlast niet rond 
gekregen. Voor beide gemeenten geldt dat de doelstelling van spreiding in essentie niet helder is. De vraag 
voor welke problemen spreiding een oplossing biedt, is niet eenduidig beantwoord. E is niet overtuigend 
aangetoond dat spreiding van coffeeshops naar verwachting tot een daling van de overlast leidt. Het is 
daarom niet vreemd dat Eijsden vasthoudt aan zijn analyse dat spreiding de overlast alleen maar verdeelt, 
en niet vermindert. Ook deze stelling is niet kwantitatief te weerleggen of te bevestigen. De doelstellingen 
van de inzet van het spreidingsinstrument zijn niet gekwantificeerd. Het ambitieniveau blijft daardoor 
onduidelijk (overlast consolideren, halveren of overlast elimineren?). 
 
Conclusie 7 
 
Maastricht is zeer terughoudend geweest om aan Eijsden alternatieve opties voor het 
spreidingsbeleid te presenteren.  
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De gemeente Maastricht is steeds zeer terughoudend geweest om aan Eijsden alternatieve opties zoals 
repressief optreden (“knuppelen”) en sluiting van (een groot aantal) coffeeshops voor te stellen als 
aanvullend beleid of als alternatieve mogelijkheden voor het spreidingsbeleid. Dit heeft de 
onderhandelingspositie van Maastricht niet versterkt. Een te verwachten effect van repressie en sluiting is 
dat de verkoop en daarmee ook de overlast verplaatst wordt van Maastricht naar de buurgemeenten en dus 
ook naar Eijsden. Volgens de klassieke theorie van de ter beschikking staande overheidsinstrumenten (stok, 
wortel en preek) heeft Maastricht alleen de preek ofwel de overtuiging ingebracht. De wortel en de stok zijn 
ongebruikt gelaten. In het onderzoek is niet duidelijk geworden waarom Maastricht zo nadrukkelijk 
persisteert in de bij de start gemaakte analyse dat spreiding van coffeeshops veel meer effect heeft op het 
terugdringen van de overlast dan sluiting van (een aantal) coffeeshops. 
 

De gemeente Maastricht heeft haar communicatie vooral gebaseerd op overtuigen vanuit het perspectief van 
gemeenschappelijke belangen. Andere instrumenten gericht op “belonen en straffen” zijn niet serieus in 
stelling gebracht. Maastricht heeft eigenlijk nooit willen erkennen dat Eijsden en Maastricht tegengestelde 
belangen hebben. 
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8 Bestuurlijke reactie 
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ONDERWERP  DATUM  BIJLAGEN  

Bestuurlijke reactie op Onderzoek 
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R. (Robert) Bongers   043 350 44 49    2010.04231    

E-MAILADRES  FAXNUMMER   UW REFERENTIE  

robert.bongers@maastricht.nl   043 350 40 10   0916 18 december 2009 

Geachte heer Mennen, 
 
In antwoord op uw brief van 18 december 2009 doen wij u hierbij toekomen onze bestuurlijke reactie op uw 
conceptrapport  “Onderzoek spreidingsbeleid coffeeshops: Hoe de gemeente Maastricht omgaat met tegengestelde 
belangen”.  
 
Kernvraag van uw onderzoek is hoe de gemeente Maastricht omgaat met tegengestelde belangen bij het 
inzetten van een (specifiek) beleidsinstrument. In het onderhavige geval heeft uw Rekenkamer gekozen voor 
de casus “spreiding coffeeshops”.  
 
Het beleidsinstrument “spreiding coffeeshops” maakt onderdeel uit van het meeromvattende drugsbeleid van 
de gemeente Maastricht, waarvan het coffeeshopbeleid in het algemeen veel bestuurlijke aandacht heeft 
gekregen. Dit laatste zowel van de gemeenteraad van Maastricht als van gemeenteraden van andere 
gemeenten (ook over de landsgrenzen heen) en niet in de laatste plaats ook van de landelijke politiek.  
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De gemeente Maastricht heeft in de afgelopen jaren tal van beleidsinstrumenten ingezet om de negatieve 
gevolgen van drugsmisbruik tegen te gaan. Deze instrumenten begeven zich op het terrein van de 
volksgezondheid (voorlichting en verslavingszorg), de veiligheid (bestrijding drugscriminaliteit) en het 
tegengaan van overlast veroorzaakt door drugsgebruikers, in het bijzonder van zogenaamde 
“drugstoeristen” en de criminele randverschijnselen (drugsrunners, drugspanden). De gemeente ontwikkelt 
ook nieuwe beleidsinstrumenten zoals spreiding van coffeeshops en de invoering van een pasjessysteem. 
 
Het rapport van uw Rekenkamer schetst in grote lijnen het Maastrichtse drugsbeleid, in het bijzonder het 
coffeeshopbeleid, en plaatst dit in een nationale context. Uw Rekenkamer stelt zich echter nadrukkelijk niet 
ten doel het coffeeshopbeleid, laat staan het drugsbeleid van de gemeente Maastricht te evalueren. Uw 
rapport beperkt zich tot een analyse van één instrument binnen dit beleid, namelijk dat van de unaniem 
door de gemeenteraad van Maastricht voorgestane spreiding van coffeeshops. 
 
Overigens merken wij op dat uw Rekenkamer af en toe ook uitspraken doet over het Maastrichtse 
drugsbeleid, c.q. coffeeshopbeleid in het algemeen. Wij beschouwen deze opinies van uw Rekenkamer als 
een bijdrage aan het gemeentelijk debat over het gemeentelijk beleid, maar realiseren ons ook dat deze niet 
zijn gefundeerd door bevindingen die voortkomen uit uw onderzoek. 
 
Uw rekenkamer gaat uit van één cruciale vooronderstelling die u in uw rapport verder niet ter discussie stelt. 
Deze luidt dat er bij de spreiding van coffeeshops sprake is van tegengestelde belangen tussen de gemeente 
Maastricht en omliggende gemeenten. U sluit daarmee op voorhand aan bij de visie van de omliggende 
gemeenten van de Maastricht. Deze is namelijk dat als gevolg van spreiding van coffeeshops binnen 
Maastricht de drugsoverlast in de omliggende gemeenten zal toenemen. Bij de gemeente Maastricht legt u 
de bewijslast om deze gemeenten ervan te overtuigen dat het tegendeel het geval is. 
  
Daar is natuurlijk ook wat voor te zeggen omdat de gemeente Maastricht juist dit spreidingsinstrument 
introduceert. Echter de gemeente Maastricht doet dit juist vanuit de overtuiging dat met deze spreiding van 
coffeeshops een gemeenschappelijk belang van Maastricht èn omliggende gemeenten wordt gediend. Juist 
de spreiding en concentratie van coffeeshops maakt het mogelijk voor alle betrokken gemeenten de overlast 
te beperken. Er is dus in de visie van de gemeente Maastricht sprake van een win-win situatie en er is geen 
sprake van tegengestelde belangen.   
 
Tegen deze achtergrond reageren wij kort op uw conclusies.Wij onderschrijven uw eerste twee conclusies. 
Maastricht heeft als eenheid geopereerd en consistent beleid gevoerd en bovendien veel daadkracht 
getoond. Conclusie 3 willen wij graag nuanceren tegen de achtergrond van hetgeen wij hiervoor opgemerkt 
hebben.Wij hebben ons wel degelijk verdiept in de belangen van omliggende gemeenten en zijn ervan 
overtuigd ook deze met het spreidingsbeleid te dienen. Wel hebben we geconstateerd dat de perceptie van 
onze buurgemeenten van deze belangen een andere was. Daarmee komen we bij conclusie 4. die wij ook 
kunnen onderschrijven in een iets bijgestelde formulering: “De gemeenten Maastricht en Eijsden zijn er niet 
in geslaagd consensus te bereiken over de uitgangspunten en doelstellingen van het instrument spreiding 
van coffeeshops”. 



 
 
 

57 
 

SPREIDINGSBELEID COFFEESHOPS

Ook in uw conclusie dat de communicatie tussen Maastricht en Eijsden beter had kunnen verlopen 
herkennen wij ons. Complicerende factoren daarbij zijn geweest dat Maastricht tegelijkertijd op lokaal, 
regionaal en nationaal niveau acteert en communiceert en dat, zoals u terecht aangeeft, de communicatie 
met de gemeente Eijsden moeizaam verliep omdat deze gemeente er voor koos bevoegdheden in deze 
exclusief toe te kennen aan een commissie uit de gemeenteraad. Ten aanzien van conclusie 6. die de 
onderbouwing van het spreidingsinstrument betreft, willen wij er op wijzen dat wij de gemeente Eijsden 
hebben voorgesteld om als proef over te gaan tot een spreiding van een beperkt aantal coffeeshops om 
vervolgens na een paar jaar deze proef gezamenlijk onafhankelijk te laten evalueren. Indien uit de evaluatie 
zou blijken dat de overlast, ook voor de gemeente Eijsden, niet zou zijn afgenomen, zou de spreiding 
worden teruggedraaid. Ook zou er dan verder geen spreiding van coffeeshops meer plaatsvinden. Dit 
betekent dat de gemeente Eijsden ons dus niet in staat heeft gesteld het bewijs te leveren dat het 
spreidingsinstrument het gemeenschappelijke belang kan dienen. Met dit laatste geven wij tevens aan, en 
dit in reactie op uw conclusie 7, dat wij wel degelijk bereid waren alternatieve opties voor het 
spreidingsbeleid te kiezen in het geval dit beleid bewezen niet effectief zou blijken te zijn. Ook het feit dat 
we in samenspraak met  andere gemeenten nu aan een pasjessysteem werken onderstreept deze 
bereidheid. 
 
Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Maastricht, 

 

de secretaris,                       de burgemeester, 
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9 Nawoord 
 
De Rekenkamer stelt met genoegen vast dat het College van Burgemeester en Wethouders de conclusies 
van de Rekenkamer onderschrijft. De Rekenkamer verwacht dan ook dat als in de toekomst 
beleidsinstrumenten worden ingezet waarbij tegengestelde belangen aan de orde (kunnen) zijn, vooraf goed 
de verschillende posities in kaart worden gebracht en de partners betrokken worden bij de ontwikkeling en 
toepassing van het instrument.  
 
Op het punt waar het College van Burgemeester en Wethouders opmerkt dat de Rekenkamer uitgaat van de 
cruciale veronderstelling van de tegengestelde belangen, die niet verder uitgewerkt zou zijn, en dat de 
Rekenkamer daarbij op voorhand aansluit bij de visie van de omliggende gemeenten, wil de Rekenkamer 
inhoudelijk reageren. 
 
In tegenstelling tot wat het College in zijn reactie stelt, zijn de tegengestelde belangen niet door de 
Rekenkamer verondersteld, maar geobserveerd. De geobserveerde uitgangssituatie is dat Maastricht 
drugoverlast heeft en deze wil verminderen o.a. door spreiding van coffeeshops. De omliggende gemeenten 
hebben nauwelijks overlast en willen dat zo houden. In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op de door 
beide partijen ingenomen posities waaruit de tegengestelde belangen blijken. De klaarblijkelijk noodzakelijke 
gang naar de rechter is hiervan een ultieme illustratie. Toch is de kern van het Maastrichtse spreidingsbeleid 
dat het gemeentebestuur uitgaat van de veronderstelling dat de belangen van Maastricht en de 
buurgemeenten bij spreiding van coffeeshops dezelfde zijn. Ook in de onderhavige bestuurlijke reactie wordt 
expliciet aangegeven dat het gemeentebestuur ervan overtuigd is dat spreiding ook in het belang van 
Eijsden is. De Rekenkamer gaat ervan uit dat elk gemeentebestuur goed in staat is zijn eigen belang te 
definiëren.  
 
De Rekenkamer stelt vast dat het gemeentebestuur er ook in de praktijk niet in geslaagd is de 
buurgemeenten van dat veronderstelde gezamenlijke belang te overtuigen. Hoezeer de inspanningen als 
zodanig ook zijn te prijzen. De Rekenkamer geeft aan dat het realistischer zou zijn geweest uit te gaan van 
tegengestelde belangen en daar de analyse en de inzet van het instrument op te baseren. En van daaruit te 
werken aan de oplossing van een Maastrichts/euregionaal probleem.  
 
De Rekenkamer zal de verdere inzet van het instrument spreiding met belangstelling blijven volgen. 
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SPREIDINGSBELEID COFFEESHOPS

Bijlage 1 
 
Overlegmomenten burgemeester Maastricht drugsoverlast (2004- sept 2008) 
(grijze arcering = gerelateerd aan dialoog buurgemeenten/België) 
 
ONDERWERP LOCATIE DATUM 2004/2005 

Debat conferentie Drugs Zalencomplex 26.03.2004 
Interview dhr. v.d. Drink 
Twee Vandaag 

stadhuis 27.05.2004 

Opnames ARD programma over 
drugs 

stadhuis 11.06.2004 

Drugsconferentie PvdA Citycentrum 14.07.2004 
Opnames drugsboulevard RTL 
nieuws 

Gouvernement 19.11.2004 

Interview Nieuwe Revue stadhuis 13.01.2005 
Stadsdebat Centre Ceramique 23.01.2005 
Burgemeester Neven/Visé stadhuis 25.02.2005 
RTL5 (liberalisering drugs) stadhuis 14.03.2005 
Interview dhr. Hesen/Wereldomroep stadhuis 15.03.2005 
interview DL/John Hoofs stadhuis 17.03.2005 
Bijeenkomst drugsrunners hotel v.d. Valk 24.03.2005 
Interview John Ramaeckers stadhuis 24.03.2005 
Opnames Deutschlandfunk stadhuis 01.04.2005 
Hoorzitting Europese anti-drugs Europees Parlement 21.04.2005 
Interview VARA Radio 1 stadhuis 25.04.2005 
Interview Porta Mosana stadhuis 28.04.2005 
Ledenvergadering CDA (drugs) buurtcentrum 18.05.2005 
Drugsconferentie MECC MECC 20.05.2005 
Debatavond CdjA (softdrugs) Kerkrade 19.09.2005 
Onderhoud bewoners Eburonenweg Eburonenweg 19.11.2005 
Bezoek Tweede Kamerleden v.a. 
10.00 uur bezoek locaties 

stadhuis 02.12.2005 

Dhr. Duncan/BBC  stadhuis 05.12.2005 
tel. interview Gijs Korenvaar/AD  14.12.2005 
Aldus Besloten stadhuis 20.12.2005 
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ONDERWERP LOCATIE DATUM 2006 
Interview Le Figaro/drugs stadhuis 26.01.2006 
Gemeenteraden buurgemeenten Apple Park 31.01.2006 
bijeenkomst franstalige 
burgemeesters 

stadhuis 08.02.2006 

Twee Vandaag stadhuis 08.02.2006 
Hoorzitting vaste kamercie. 
justitie 

gebouw Twee…. 09.02.2006 

Drugsdebat in Tweede Kamer  23.02.2006 
Interview Svenska dagbladen stadhuis 17.03.2006 
Interview ARD stadhuis 24.03.2006 
Nationaal congres 
Volksgezondheid 

De Doelen 12.04.2006 

Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 16.06.2006 

Behandeling thema drugs in 
Twente 

 22.06.2006  

Bezoek aan college en raad 
Eijsden 

 22.06.2006 

Elsbetg Gugger/Zwitserse radio  28.06.2006 
Ricardo Offermanns en Manon 
Pelzer 

stadhuis 13.07.2006 

K1 Magazin, interview 
drugstoerisme 

stadhuis 31.08.2006 

buurtbezoek ivm operatie 
coffeecorner 

buurtcentrum 11.09.2006 en 12.09.2006 

Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 15.09.2006 

werkbezoek ministers Remkes + 
mevr. v.d. Beek 

stadhuis 18.09.2006 

buurtbezoek Limmel en St. 
Maartenspoort 

buurtcentrum 25.09.2006 

Interview Mainline stadhuis 26.09.2006 
John Willems inz. 
coffeeshopbeleid 

stadhuis 06.10.2006 

Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 26.10.2006 

Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 08.12.2006 

Delphine Evmoon/Faits et Projet stadhuis 13.12.2006 
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ONDERWERP 
 

LOCATIE DATUM 2007 

De Limburger (reactie 
coffeeshops) 

stadhuis 11.01.2007 

Gezamenlijk bezoek met 
coffeecornercommissie Eijsden 
aan Venlo 

 17.10.2007 

Toelichting coffeeshop- 
beleid in Riemst 

 
Riemst 

 
12.02.2007 

tel. interview 
NOS/coffeeshops 

 27.02.2007 

Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 15.03.2007 

Tel. interview David Slager stadhuis 27.03.2007 
De heren IJzerman, Teijl + Luijs stadhuis 11.04.2007 
Eurochannel interview stadhuis 20.04.2007 
tel. interview Anita Bakker, 
student 

 26.04.2007 

Bezoek minister Hirsch Ballin Medoclaan 27.04.2007 
Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 14.06.2007 

interview Oostenrijkse televisie stadhuis 22.08.2007 
Distr.Veiligheidsbestuur 
(coffeecorner) 

 18.10.2007 

Drugsconferentie  De Sociëteit De Witte in Den 
Haag 

31.10.2007 

Interview TV Eijsden  13.11.2007 
Renée Besseling/Europe 
against….. 

stadhuis 28.11.2007 

Overleg burgemeesters 
buurgemeenten 

 29.11.2007 

Lezing en paneldiscussie 
instituut cultureel centrum te 
Gent 

cultureel centrum te Gent 04.12.2007 

L1 radio (resolutie drugs)  12.12.2007 
Overleg GS (Driessen)  11.01.2008 
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ONDERWERP 
 

LOCATIE DATUM 2008 

overleg met 
Eijsden/Coffeecorner 

Chateau 11.01.2008 

interview radio 1 
Helmy Slings KRO 

 18.01.2008 

BNR nieuwsradio stadhuis 21.01.2008 
interview RTV Luik stadhuis 22.01.2008 
Overleg met de buurgemeenten 
(stuurgroep) 

Gemeentehuis te Eijsden 25.01.2008 

NRC/Sofie Vanlommel stadhuis 29.01.2008 
opnames TV Limburg België stadhuis 29.01.2008 
interview BFM stadhuis 31.01.2008 
de heer Jeroen Lissens/De Tijd stadhuis 13.02.2008 
Henk Siersma/fractievoorzitter stadhuis 13.02.2008 
VRT interview Coffeeshops stadhuis 15.02.2008 
Le Monde/dhr. Stroobants stadhuis 20.02.2008 
De wereld draait door de Plantage 12.03.2008 
Overleg coffeeshops drugsbeleid NH Hotel 26.03.2008 
Drugsdebat Lanaken Theaterzaal 08.04.2008 
opnames diverse Belgische tv-
zenders 

 10.04.2008 

werkbezoek 3 Tweede 
Kamerleden 

 11.04.2008 

interview Slovac Public Radio  15.04.2008 
overleg dhr. Gouverneur 
Belgisch Limburg + 
buurgemeenten 

 25.04.2008 

werkbezoek Staatssecretarissen 
Europese Zaken van Nederland 
en Duitsland 

 28.04.2008 

div. interviews nav dodelijk 
ongeval/drugsdoden 

 13.05.2008 

overleg korpschef/hoofdofficier 
van justitie/onderbouwing 
drugsplan 

 16.05.2008 

div. interviews drugs o.a. Twee 
Vandaag 

 19.05.2008 

ONDERWERP 
 

LOCATIE DATUM 2008 

overleg CdK/politie/justitie  20.05.2008 
inleiding douzelage Meerssen  20.05.2008 
stuurgroep coffeecorner  21.05.2008 
coffeeshophouders  21.05.2008 
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districtschef politie  22.05.2008 
Gouverneurs Nederlands en 
Belgisch Limburg 

 26.05.2008 

colleges van B. en W. Maastricht 
en Eijsden 

 29.05.2008 

Maria Essers + Fleur Woudstra  04.06.2008 
interview drugs 
 

 04.06.2008 

stuurgroep coffeecorner  09.06.2008 
cie AZ  11.06.2008 
Vocm  12.06.2008 
Vocm  13.06.2008 
stuurgroep coffeecorner (+ 
Belgische en Nederlandse 
gouverneurs) 
 

 13.06.2008 

burgemeester Broers van 
Voeren 

 20.06.2008 

stuurgroep coffeecorner  30.06.2008 
persconferentie sluiting 
drugspanden 

 30.06.2008 

gesprek dhrn. Fijnaut  en de 
Ruyver 

 01.07.2008 

Belgische ambassadeur in 
Nederland dhr. Carbonez 

 01.09.2008 

werkbezoek 2 Tweede 
Kamerleden 

 01.09.2008 

Nederlandse ambassadeur in 
Frankrijk dhr. Siblesz 

 02.09.2008 

Ontvangst Vlaamse Minister en  
kamerleden vlaamse 
parlementsfractie  

 09.09.2008 
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