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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Vervolgens krijgt de portefeuillehouder de
gelegenheid om het onderwerp kort toe te lichten.
Mevrouw Remkes-Noortman (ChristenUnie) vindt het gebruik van cannabis niet goed
voor de gezondheid van mensen. Het lijkt erop dat het gebruik van wiet als steeds
normaler, met name onder jongeren, wordt beschouwd. Dus ook het bezoek aan een
coffeeshop. De fractie kan de aanwezigheid van coffeeshops in Velsen niet steunen.
Het gevaar van meer straat verkoop mag geen aanleiding zijn om meer te gedogen.
Mevrouw Koedijker (SP) is voorstander van coffeeshops. Over de brief van Minister
Opstelten geeft zij aan dat ze eerst nog even wil afwachten en zien hoe het in andere
gemeentes gaat en er meer jurisprudentie over komt. Geldt het afstandscriterium
alleen voor nieuwe coffeeshops of ook voor bestaande coffeeshops? Belangrijk is dat
jongeren onder de 18 jaar geen toegang hebben tot softdrugs. Zij vindt het jammer
dat er geen cijfers zijn over het feit of één coffeeshop voldoende is om in de
voorziening in Velsen te voldoen dus kan ze er ook geen besluit over nemen. Het
verplaatsen van coffeeshops is wel een optie. Hoe wordt het THC gehalte in
coffeeshops gemeten?
De heer Meinema (PvdA) geeft aan om goed te kijken naar het onderscheid tussen
softdrugs en harddrugs. Softdrugs valt in lijn met tabak en alcohol. Wat betreft het
aantal coffeeshops is er weinig feitenmateriaal bekend. Er is blijkbaar wel behoefte
aan twee coffeeshops in Velsen. Hij is voorstander van de huidige situatie. Als je het
reguleert wordt er minder gebruik van gemaakt en op verantwoorde manier. De
afstandscriteria kan op de lijn van IJmondiaal niveau gevolgd worden. Waarom 350
meter als er geen wetenschappelijk onderzoek naar het aantal meters is gedaan? De
wietpas gaat gelukkig niet door. Het Ingezetenen criterium en een uittreksel
aanvragen is nogal bureaucratisch. Overlast moet blijvend worden aangepakt. Naar
het Rijk toe kan Velsen de vier grote steden volgen.

Mevrouw Eggermont (CDA) geeft aan dat de fractie altijd gekant is tegen
coffeeshops. Vooral niet in buurten van scholen, woonwijken, jeugdaccommodaties
en sportcentra. Maar bij een nul optie beleid wordt straatverkoop alleen maar meer
gestimuleerd. Er wordt nu al geklaagd over overlast in de wijken van straatverkoop.
Hiervoor is effectievere handhaving belangrijk. Ook het meldpunt voor overlast moet
voor bewoners duidelijk zijn. De fractie is wel voor een afstandscriterium van 350
meter. Het verbaast het CDA dat er een hangplek geplaatst is tegenover 2
horecagelegenheden. Zij heeft naar het aantal coffeeshops in omringende
gemeentes gekeken en is benieuwd naar de cijfers.
De heer Vosse (LGV) heeft nog niks over het besloten club fenomeen gehoord.
Welke registratie verplichtingen hebben de huidige coffeeshops en wat zijn de
registratie verplichtingen voor coffeeshops die eventueel nog zouden komen? Het
afstandscriterium vindt hij kul. Het houdt niets in. Ook in de wietpas ziet hij niets. Er
moet meer spreiding komen in de gemeente. Niet alles in IJmuiden. Hoe gaat
controle en handhaven vorm krijgen? Als de gemeente de coffeeshops de nek om wil
draaien wordt er illegale handel gecreëerd. Alcohol is veel schadelijker dan
softdrugs. Er moet toch gekeken worden of er een kwaliteitscontrole kan komen. Hoe
zit het met het aanleveren en het afnemen van drugs? Moet Velsen als
grensgemeente meer adrem en oplettend zijn? Afstemming met andere
randgemeenten lijkt de fractie noodzakelijk.
Mevrouw de Haan (GroenLinks) wil twee coffeeshops hier in Velsen houden. En niet
één sluiten, dan zitten er ook mensen zonder werk. Zij voelt ervoor om de softdrugs
te legaliseren. Het THC-gehalte is dan beter in de gaten te houden. De afstand lijkt
de fractie niet zo heel belangrijk. Op een fiets is 350 of 250 meter niet zo erg. Het is
wellicht een idee als de coffeeshophouder een pasje uitgeeft aan iemand die zich
eenmalig legitimeert. Op het pasje komt dan alleen de foto, geen persoonsgegevens.
De heer Smeets (D66Velsen) is blij dat de wietpas niet doorgaat. Er is wel een
ingezetenen criterium, hierop is hij tegen. Dit creëert alleen maar problemen. Het
verbaast de fractie waarom er nog altijd niet is overgegaan op een legalisering van
inkoop van cannabis. Dit is een goede methode om drugscriminaliteit tegen te gaan
en om onder andere het THC-gehalte te kunnen controleren. Tabak en alcohol geeft
geen criminaliteit, simpelweg omdat het legaal is. Hij ziet geen reden om door te
gaan met het handhaven van het afstandscriterium. Die 100 meter extra zal geen
verschil maken. Wat betreft de coffeeshop aan de Kanaalstraat kan de
sterfhuisconstructie gehandhaafd blijven. Als er nog maar één coffeeshop is krijg je
illegale handel. Eén coffeeshop in Velsen is dus te weinig.
De heer de Bruijn (VVD) vindt het aanpakken van overlast een prioriteit. In het geval
dat er overlast zou ontstaan mag volgens de fractie de coffeeshop gesloten worden.
De fractie had een goed gevoel over het besloten clubcriterium, maar dat is dus van
de baan. Nu is er het ingezetenen criterium. Hij wil meer weten over weten wat hier
de consequenties van in IJmuiden zijn, mede vanwege het feit dat dit een
grensgemeente is. En hoe het te handhaven is. De fractie kan zich goed vinden in
het afstandscriterium tussen coffeeshop en school. Een verwijdering van 100 meter
zal waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben, dan kan men beter de afstand
verruimen. Maar wat zijn de kosten? De fractie denkt dat één coffeeshop genoeg is.
Er zijn genoeg steden om Velsen heen waar genoeg coffeeshops zijn.

Mevrouw van Ombergen-Vester (Velsen Lokaal) vraagt zich af hoeveel overlast er is
van toeristen die via de boot arriveren en een coffeeshop in IJmuiden bezoeken? De
fractie is voor een grotere afstand. Die extra 100 meter maakt wel degelijk wat uit,
maar het mag nog ruimer. De Sterfhuisconstructie is toch opgezet zodat de
coffeeshop niet meer zo dicht bij het Maritiemcollege zit? Het zit juist erg dicht bij
deze school. Wat zijn de eventuele financiële kosten om de coffeeshop te
verplaatsen? In principe is op 67000 inwoners twee coffeeshops voldoende.
Het woord is aan de heer Weerwind (portefeuillehouder). De vraag om wel of niet
softdrugs te verkopen aan toeristen heeft in het gehele land reacties opgeroepen en
hij noemt enkele voorbeelden van gemeentes. Er zullen hierover de nodige
rechtszaken volgen. Het is goed om de jurisprudentie af te wachten, dit schept
helderheid.
De Raad vraagt naar cijfers. Hoeveel bezoekers zijn er en waar komen ze vandaag.
Niets is geregistreerd. De regering heeft de achterkant, de teelt en de inkoop, niet
geregeld. De portefeuillehouder vindt dat er afspraken hierover gemaakt moeten
worden. Als de coffeeshop geen getallen levert kan de portefeuillehouder ze ook niet
aan de Raad leveren. Volgens een ondernemer van de coffeeshop ontstond er
overlast door de toeloop van toeristen uit Engeland en hij wil dit zoveel mogelijk
beperken. Volgens de politie zijn er geen gevallen van overmatig overlast bij de
coffeeshops voor de buurt bekend.
Indien er een nieuwe coffeeshop zou komen dan kan die getoetst worden aan de
nieuwe regelgeving waaronder het afstandscriterium. Indien er een coffeeshop
verplaatst moet worden zal de gemeente met de ondernemer om de tafel moeten
gaan zitten en kijken naar het financiële plaatje. Dit is een flinke rekenexercitie. In de
notitie zijn uitdrukkelijk de aantallen coffeeshops benoemd in de regio
Kennemerland. In Haarlem zijn bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen gemeente en
coffeeshophouders. De portefeuillehouder wil hier van leren en wellicht navolgen.
De heer van der Hulst (beleidsambtenaar) gaat in op het feit dat Velsen een
grensgemeente is. Er zijn niet heel veel toeristen die de coffeeshops in Velsen
bezoeken. Veel toeristen die hier met de boot komen gaan doorgaans naar
Amsterdam. Het onderzoeksbureau Intraval heeft onderzoek gedaan bij meerdere
gemeenten naar de behoefte van het aantal coffeeshops. In de Haarlemmermeer is
berekend dat twee coffeeshops voldoende is. Voor meer infomateriaal is het
eventueel mogelijk om Intraval in Velsen een onderzoek te laten verrichten. Gezien
het inwonersaantal zouden twee coffeeshops geen overbodige luxe zijn in de
gemeente Velsen. Het is geen goed uitgangspunt om als gemeente Velsen te
zeggen laat men de softdrugs maar in een andere gemeente halen. In dat opzicht
doet de beleidsambtenaar de suggestie om onderzoeksbureau Intraval in te
schakelen om de behoefte in beeld te brengen.
De heer Weerwind (portefeuillehouder) geeft aan dat de wietpas en het
afstandscriterium door het kabinet is ingetrokken. Een gemeente mag wel een
afstandscriterium toepassen maar wordt niet door het Rijk verplicht gesteld. De
coffeeshop in de Kanaalstraat in IJmuiden dichtbij het Maritiem college sluit pas als
de huidige ondernemer ermee stopt. Mocht er een nieuwe ondernemer zich melden
dan zal de coffeeshop niet op dezelfde locatie worden voortgezet aangezien het te
dichtbij bij een school zit, dit is de sterfhuisconstructie. Op basis van de landelijke

onderzoeken en cijfers zou een gemeente als Velsen circa twee coffeeshops kunnen
hebben. Maar de keuze is aan de Raad. De portefeuillehouder hoort het advies
hierover van de Raad graag. Als er overlast is in een wijk rondom de coffeeshop of
illegale handel dan wordt dit bij de politie gemeld. Daar waar de politie het ziet wordt
er opgetreden. Formeel bekend bij de politie Velsen doen zich hieromtrent geen
problemen voor.
De fracties krijgen de gelegenheid om in tweede termijn te reageren.
Mevrouw van Ombergen (Velsen Lokaal) vindt het lastig om een uitspraak te doen of
er één of twee coffeeshops nodig zijn in Velsen. Daarvoor zijn er meer cijfers nodig.
Het beleid zoals door het college is ingezet zou zo kunnen worden voortgezet.
De heer de Bruin (VVD) is er voorstander van om de afstand tussen coffeeshop en
school te vergroten. De huidige situatie van twee coffeeshops lijkt te werken dus zou
zo gehandhaafd kunnen blijven.
De heer Smeets (D66Velsen) wil weten wat een onderzoek zou kosten? Hij denkt
niet dat één coffeeshop genoeg is. Het heeft geen nut om de afstand te vergroten.
Mevrouw de Haan (GroenLinks) geeft aan dat de fractie voorstander is van twee
coffeeshops in Velsen. Er hoeft geen onderzoek verricht te worden door het bureau
Intraval.
De heer Vosse (LGV) ziet niks in het afstandscriterium. Er dient goed naar de
kwaliteit van de drugs gekeken te worden. De fractie is voorstander van twee
coffeeshops in Velsen. Dit hoeft niet speciaal in IJmuiden dat kan ook in een andere
kern.
Mevrouw Eggermont (CDA) is voorstander van één coffeeshop en is voor het
vergroten van de afstandscriterium.
De heer Meinema (PvdA) wil het afstandscriterium van 250 meter handhaven. Er
hoeft geen aanvullend onderzoek door Intraval verricht te worden. Het is lastig om
een gefundeerde afspraak over het aantal coffeeshops te doen. De huidige twee
coffeeshops kunnen blijven voortbestaan.
Mevrouw Koedijker (SP) geeft aan dat het afstandscriterium niet gehandhaafd hoeft
te worden. Er is geen behoefte aan een aanvullend onderzoek door Intraval.
Mevrouw Remkes-Noortman (ChristenUnie) geeft aan dat het afstandscriterium
wellicht als hogere drempel kan gelden voor het gebruik van Cannabis.
Het woord is aan de heer Weerwind (portefeuillehouder). Hoe kan men aan de
achterkant controleren over de kwaliteit van de softdrugs? Dat is een afweging en is
ook aan de tweede kamer. Velsen gaat over lokaal beleid. Zoals vanavond is
aangegeven is de Raad niet eenstemmig over het hebben van één of twee
coffeeshops in Velsen. Er wordt ook verschillend gedacht over het afstandscriterium.
De portefeuillehouder heeft vanavond gehoord dat de huidige twee coffeeshops als
zodanig gecontinueerd kunnen worden. De overlast van jongeren hieromtrent in de

wijken staat vanavond niet geagendeerd en gaat hij niet verder op in. Bij de politie
zijn ook geen meldingen van overlast bekend. De input van deze sessie zal worden
meegenomen en komt bij de Raad terug middels evaluaties en in de praktijk. Daar
waar er landelijk beleid wordt opgelegd zal de portefeuillehouder het beleid in Velsen
gaan aanscherpen. Daar waar de Raad van Velsen duidelijke uitspraken doet zal het
beleid continueren.
De voorzitter bedankt een ieder voor de inbreng en sluit de vergadering.

