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1. Inleiding.
Vanaf 2002 geldt er in de gemeente Lelystad een coffeeshopbeleid. Dit beleid heeft primair tot doel het
reguleren van het gebruik van en de handel in softdrugs, om daarmee de effecten daarvan voor de
openbare orde en het woon- en leefklimaat in deze gemeente beheersbaar te houden.
De invoering van het coffeeshopbeleid is ingegeven door het landelijke drugsbeleid of nog specifieker het
AHOJ-G 1 (vervolgings)beleid van het OM. Zonder een lokaal coffeeshopbeleid kan volgens jurisprudentie
(uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 4 februari 2004) weliswaar
tegen ongewenste vestigingen worden opgetreden, maar het hebben van een duidelijk kenbaar
coffeeshopbeleid blijft een versterking van de bestuursdwangbevoegdheid van de burgemeester.
Met de wijziging van de Opiumwet in 1999, waarbij het artikel 13b (ook wel bekend als
de Wet Damocles) werd toegevoegd, heeft de burgemeester de bevoegdheid gekregen
"om bestuursdwang toe te passen indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en
daarbij behorende erven een middel als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet2
wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is." De situaties
waarin en de wijze waarop de burgemeester gebruik maakt van deze bevoegdheid, zijn
neergelegd in de beleidsregels vervat in deze notitie.
Op dit moment kan de burgemeester door gebruikmaking van die bevoegdheid tot
sluiting van een niet geoorloofde coffeeshop overgaan op basis van de in deze notitie
opgenomen beleidsregels en handhavingsbepalingen. Deze beleidsregels hebben daarbij
tevens tot doel om naar alle betrokken partijen duidelijkheid te bieden en om willekeur
te voorkomen. Waar nodig zal een rechterlijke toetsing hierover uitsluitsel bieden.
1.1 Doel van het beleid
In de gemeente Lelystad is vanaf de intrede van een coffeeshopbeleid niet gekozen
voor de nuloptie, maar voor vestiging van maximaal één coffeeshop.
De belangrijkste reden hiervoor was, dat, indien er geen coffeeshop toegestaan wordt, het zicht op de
illegale handel in softdrugs niet goed mogelijk is. Daardoor wordt het onmogelijk de gestelde doelstellingen
van het coffeeshopbeleid ( het reguleren van het gebruik en handel in softdrugs) te behalen.
Deze doelstellingen worden in paragraaf 3 nader uiteengezet.
1.2 Opzet notitie
Zoals bekend heeft het vastgestelde beleid tot nu toe niet geleid tot de daadwerkelijke vestiging van een
coffeeshop in Lelystad.
Met deze notitie zal, rekening houdend met de gestelde doelen en ontwikkelingen, hernieuwd vorm worden
gegeven aan het coffeeshopbeleid van de gemeente Lelystad.
Eerst zal een beeld worden geschetst van het huidige beleid en de daaraan ten grondslag liggende doelen
gebaseerd op het landelijk beleid. Daarna wordt de herziening van het coffeeshopbeleid toegelicht.
Tot slot zal ook aandacht worden geschonken aan de vestigingsvereisten, de aan een gedoogbeschikking te
verbinden voorschriften en de handhaving ervan..
1
AHOJ-G criteria zijn door het Openbaar Ministerie geformuleerde gedoogcriteria waarvan gebruik kan
worden gemaakt bi] het beleid omtrent coffeeshops, inhoudende dat verkoop van cannabis wordt gedoogd
mits er niet wordt geAfficheerd, geen Harddrugs aanwezig zijn of worden verkocht, geen Overlast wordt
veroorzaakt, geen drugs worden verkocht aan Jongeren beneden de 18 jaar en geen Grote hoeveelheden
per klant worden verkocht (maximaal 5 gram per transactie per dag).
2

Artikel 2: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen
krachtens artikel 3a, vijfde lid: a. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b. te
bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren te verstrekken of te vervoeren; c. aanwezig
te hebben; d. te vervaardigen.
Artikel 3: Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen
krachtens artikel 3a, vijfde lid: a. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen; b. te telen, te
bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren; c. aanwezig
te hebben; d. te vervaardigen.

2. Het huidige beleid
Het gemeentelijk coffeeshopbeleid is een lokale invulling van hetgeen op basis van internationale
verdragen, de Opiumwet en het nationale drugsbeleid kan worden gedoogd. In de Opiumwet wordt het
'bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, aanwezig hebben en
vervaardigen' van soft- en harddrugs verboden. De wet, van 1928, heeft nadien veel wijzigingen ondergaan
vooral een groot aantal internationale verdragen die door Nederland zijn getekend en geratificeerd hebben
daar aan bijgedragen.
Voor het huidige Nederlandse drugsbeleid is de wijziging van de Opiumwet in 1976 van groot belang
geweest. In de wet is toen wat de strafbaarstelling betreft het onderscheid tussen soft- en harddrugs tot
stand gebracht. Het bezit van harddrugs is strafbaar gesteld als een misdrijf. Het bezit van softdrugs is
daarentegen tot een hoeveelheid van 30 gram een overtreding. Sinds de wijziging van de Opiumwet wordt
er dan met betrekking tot softdrugs gesproken over een gedoogbeleid met als doel de consumentenmarkten
van soft- en harddrugs van elkaar te scheiden. Deze nota heeft uitsluitend betrekking op de regulering van
de verkoop van softdrugs in onze gemeente.
2.1 Landelijk beleid
In april 1996 aanvaardt de Tweede Kamer de Drugsnota 'Het Nederlandse drugsbeleid; continuïteit en
verandering' In de nota worden naast de handhaving van de uitgangspunten van het Nederlandse beleid
ook enkele aanscherpingen en accentverschuivingen aangekondigd. Kernbegrippen in de drugsnota en de
daarna volgende rapportages over het drugsbeleid zijn: preventie en harm-reduction 3, scheiding
der markten, overlastbestrijding en aanpak van georganiseerde criminaliteit. Belangrijk punt hierbij is de
scheiding der markten. In de Drugsnota wordt aangegeven dat "de bonafide coffeeshops hebben bewezen
een bijdrage te leveren aan de afscherming van softdrugsgebruikers tegen de wereld van de harddrugs."
In de Drugsnota 1996 wordt ook erkend "dat de coffeeshop echter zijn toegenomen in aantal en last."
Vanaf 1996 is er sprake van daling van het aantal coffeeshops in Nederland, met name in de grote steden
en de grensgebieden ( b.v. Maastricht, Breda, Venlo).
De grondgedachte achter het Nederlandse drugsbeleid is de overtuiging dat matig gebruik van cannabis
geen ernstige effecten met zich meebrengt. Scheiding van de markten voor hard- en softdrugs is dan ook al
bijna dertig jaar de kern van dit beleid. Het Nederlandse beleid is niet gericht op uitbanning van het
softdrugsgebruik, maar op regulering.
Het kabinet onderschrijft het streven van veel gemeenten om in samenwerking met politie en justitie tot een
sanering en betere beheersing van coffeeshops te komen. Zo moet de overlast worden bestreden.
Hierbij moeten, volgens de Drugsnota, de volgende punten in acht worden genomen:
geen gecombineerde verkoop van drugs en alcohol en een strikte reglementering van de coffeeshops wat
betreft de locatie, openingstijden, parkeer- en geluidsoverlast.
Naar aanleiding van de beleidsvoornemens in de Drugnota zijn De Richtlijnen voor het
opsporings- en strafvorderingsheleid inzake strafbare feiten van de Opiumwet op 10 september 1996
vastgesteld. Deze Openbaar Ministerie-richtlijnen zijn op I oktober 1996 in werking getreden en op I januari
2001 aangevuld.
De belangrijkste bepalingen in de OM-richtlijnen die kunnen worden genoemd zijn:
- het beleid voor coffeeshops wordt, binnen de kaders van de richtlijnen, bepaald in het lokale
driehoeksoverleg;
- het begrip coffeeshop wordt gedefinieerd als 'alcoholvrije horecagelegenheden waar
handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt';
- het OM zal tegen een coffeeshop optreden indien niet wordt voldaan aan de reeds genoemde AHOJGcriteria ;
- in de lokale driehoek kan worden afgesproken dat in een gemeente in het geheel geen coffeeshops
worden gedoogd;

3
Onder preventie en harm-reduction wordt kortweg schade- en risicobeperking verstaan; het zoveel
mogelijk voorkomen dat in het bijzonder jongeren drugs gaan gebruiken en het verlenen van goede
medische zorg en sociale hulp aan problematische gebruikers.

- in de lokale driehoek kan de maximale handelsvoorraad van gedoogde coffeeshops worden vastgesteld,
met dien verstande dat deze voorraad in elk geval de 500 gram niet te boven mag gaan.
Bij de totstandkoming van de notitie is met deze richtlijnen rekening gehouden.
De gemeenten in Nederland kennen verschillende varianten coffeeshopbeleid. Zo kunnen gemeenten
kiezen voor een stelsel zonder maximum, een maximumstelsel en een nulstelsel. Bij een coffeeshopbeleid
zonder maximum kan echter een wildgroei van het aantal coffeeshops in de gemeente ontstaan. Ook
ontstaat er een drempelverlagend effect. Bovendien kan de wildgroei ten koste gaan van de
beheersbaarheid en controleerbaarheid van het overlastprobleem door coffeeshops.
Bij een nulstelsel kan het Openbaar Ministerie overgaan tot vervolging van elke vorm van handel van
softdrugs, ook als de coffeeshop voldoet aan de AHOJG-criteria.
Daarnaast kan er ook bestuurlijk worden opgetreden. De burgemeester kan op basis van dit beleid de
toestemming tot vestiging van een coffeeshop weigeren en overgaan tot sluiting van de - zonder
toestemming - gevestigde shop. Een belangrijk risico van het nulstelsel is dat er illegale verkooppunten
ontstaan, wat tot gevolg heeft dat de scheiding der markten in gevaar komt.
In de "Interdepartementale brief cannabisbeleid "aan de Tweede Kamer ( vergaderjaar 2003-2004) heeft
het kabinet onder meer vastgesteld "dat het bestaan van coffeeshops in ieder geval niet tot een significant
hoger gebruik van cannabis heeft geleid. Nederland neemt in Europa ten aanzien hiervan een middenpositie
in." En verder: "Door het kanaliseren van de verkoop van cannabis in coffeeshops wordt de overlast die
doorgaans met de diffuse straathandel gepaard gaat tot op zekere hoogte beheersbaar en controleerbaar
gehouden. Nederland heeft hiervoor gekozen met het oog op de beheersing van volksgezondheidsrisico's"

2.2 Het lokale beleid
In 2002 is vastgesteld dat er uit oogpunt van verslavingsbeleid, én uit optiek van overlast, in de Lelystadse
situatie geen zwaarwegende argumenten vóór of tegen een coffeeshop zijn. Verwacht wordt dat de
coffeeshop in zekere mate ertoe kan bijdragen dat gebruikers minder gemakkelijk overstappen van softnaar harddrugs. Verder biedt de coffeeshop een mogelijkheid zicht te krijgen op het gebruik en de
gebruikers van softdrugs zodat hier speciale (preventie)activiteiten op kunnen worden gericht.
Tenslotte is het gebruik van softdrugs een min of meer maatschappelijk gegeven. In het verlengde hiervan
leeft in veel steden de opvatting dat een coffeeshop, net als een café, dient te worden beschouwd als een
voorziening, die thuishoort in het centrum van een stad.
In de praktijk is evenwel gebleken dat de feitelijke vestiging van een coffeeshop in Lelystad wordt bemoeilijkt
door de te hanteren vestigingscriteria (afstand van scholen en jongerenvoorzieningen tot de coffeeshop,
nabijheid woningen, en beperkingen in bestemmingsplannen)
2.3 Juridisch instrumentarium.
Het juridisch instrumentarium met betrekking tot het coffeeshopbeleid in de gemeente Lelystad kenmerkt
zich door twee onderscheidenlijke regelingen.
Het beleid is enerzijds gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet waarbij wordt uitgegaan van een
actieve bestuurlijke handhaving door toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom als
de in de beleidsnota gestelde criteria worden overtreden en het daarnaast verlenen van één
gedoogbeschikking aan één coffeeshophouder.
Anderzijds geldt er voor de vestiging van een coffeeshop de verplichting tot het verkrijgen van een
exploitatievergunning. De verplichting hiertoe wordt binnenkort opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Lelystad. De exploitatievergunning biedt de mogelijkheid om preventief te
toetsen, of de exploitatie van een horecabedrijf zich al niet verdraagt met het woon- en leefklimaat en de
openbare orde ter plaatse.
In de gemeente Lelystad is gekozen voor het werken met gedoogbeschikkingen, ter uitvoering van de in de
artikel 13b van de Opiumwet beoogde sluitingsbevoegdheid, met daarnaast de vergunningplicht voor de
exploitatie van een horecabedrijf zoals wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de
gemeente Lelystad.
Belangrijk bij de keuze voor dit bestuurlij k-juridisch instrument is dat de exploitatie van een coffeeshop eerst
dan is toegestaan als gebleken is dat zowel de voorgenomen vestiging als ook de ondernemer ervan aan
alle criteria van het coffeeshopbeleid en het beleid met betrekking tot de exploitatie van een horecabedrijf
kan voldoen.

Door koppeling van beide vereisten ontstaat er tegelijkertijd een intrekkings- respectievelijk sluitingsgrond
indien de gedoogvoorwaarden worden overtreden, (zie het hierna volgende hoofdstuk met betrekking tot de
handhavingbepalingen).
3. Doelstellingen van het coffeeshopbeleid.
De doelstellingen van het coffeeshopbeleid van Lelystad luiden als volgt:
• Het beschermen van het woon- en leefklimaat en het tegengaan en bestrijden van overlast en aantasting
van de openbare orde;
• Bereiken dat er een strikte scheiding komt tussen hard- en softdrugs handel en gebruik;
• Het toestaan van één legaal verkooppunt;
- Het terugdringen van illegale verkooppunten van softdrugs;
• Het tegengaan en voorkomen van overlast in en rondom coffeeshops
• Het beperken van de gezondheidsrisico's door een gerichte preventie, voorlichting en zorg bij de
gebruikers.
Om deze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk dat de verkoop van softdrugs in Lelystad uitsluitend
wordt toegestaan indien en voor zover deze verkoop plaatsvindt in een coffeeshop die aan de bij dit beleid
gestelde criteria voldoet.
Het is van belang inzicht te verkrijgen in de mate waarin bovenvermelde doelstellingen daadwerkelijk
worden bereikt. Hiertoe wordt periodiek een evaluatie gehouden. De gemeenteraad wordt hierover
geïnformeerd.
4. Wijziging beleid.
Ten opzichte van het coffeeshopbeleid, zoals vastgesteld in 2002, zijn de volgende wijzigingen opgenomen.
a. nadere bepaling van het afstandscriterium tussen enerzijds een coffeeshop en anderzijds scholen, en
(recreatieve) voorzieningen die vooral gebruikt worden door jongeren beneden de 18 jaar. Deze afstand
mag niet minder zijn dan 250 meter.
b. loskoppelen van een (aan de gemeente) te betalen jaarlijkse bijdrage van € 10.000,- ten behoeve van
uitvoering preventie-activiteiten en de te verlenen gedoogbeschikking;
c. tevens is de voorwaarde toegevoegd dat slechts dan van de gedoogbeschikking gebruik mag
worden gemaakt indien door de burgemeester een exploitatievergunning zoals wordt opgenomen
in Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad.
5. Voorwaarden voor het toestaan van een coffeeshop te Lelystad.
Naast de norm van maximaal één coffeeshop in de gemeente Lelystad en de AHOJG-criteria worden aan
zowel de vestiging als aan de exploitatie van een coffeeshop de uitgebreide voorwaarden gesteld. Deze zijn
in bijlage 3 nader uitgewerkt.
6. Drugsoverlast
Door het gedogen van één coffeeshop in de gemeente Lelystad kan worden voorkomen dat personen, vaak
jongvolwassenen, die, in een bepaalde levenswijze, softdrugs willen gebruiken in aanraking komen met
harddrugs en criminaliteit. Deze scheiding der markten wordt niet bereikt als er naast de coffeeshops ook
andere verkooppunten bestaan. Naast het coffeeshopbeleid moet er ook blijvend aandacht zijn voor de
bestrijding van de handel in (soft)drugs vanuit woningen of op straat en de aanpak van overige
verkooppunten.
6.1 Drugsoverlast op straat.
In artikel 2.8.1 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad is het "Verbod begeven op de
weg om drugs te verhandelen" opgenomen. Hiermee kan bestuursrechtelijk worden opgetreden tegen
drugsoverlast op straat. Dit kan door de burgemeester worden toegepast als er sprake is van aantasting van
de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat. Nadruk zal echter liggen op strafrechtelijke handhaving.
6.2 Drugsoverlast vanuit woningen.
Op grond van artikel 174a Gemeentewet kan de burgemeester bij gedragingen in een woning waarbij de
openbare orde rond die woning wordt verstoord, overgaan tot sluiting van de woning.

7. Handhaving.
Zoals ook in het voorgaande hoofdstuk staat omschreven hangt met de keuze voor het systeem van
gedoogbeschikkingen samen met een actieve handhaving.
De gemeente draagt samen met het OM en de politie zorg voor de handhaving van het coffeeshopbeleid.
Om een effectieve inzet van artikel 13b Opiumwet ter handhaving van het coffeeshopbeleid te realiseren zijn
tussen gemeente, OM en politie handhavingafspraken gemaakt. Niet alleen op beleidsmatig, maar ook op
operationeel niveau: wie doet wat bij welke overtreding?
In dit 'handhavingarrangement' gaat het er vooral om dat de afspraken expliciet zijn vastgesteld, zodat de
verschillende partners elkaar er ook op aan kunnen spreken. Zo zijn er afspraken over hoe er per type
overtreding strafrechtelijk en hoe er bestuursrechtelijk wordt gereageerd en ook over het onderscheid dat
wordt gemaakt in het geval er voor de eerste keer een overtreding wordt begaan, dan wel of dit voor een
tweede of een derde keer is vastgesteld. Het handhavingarrangement wordt afzonderlijk vastgesteld.
8. Brede aanpak problematisch (soft)drugs gebruik.
In dit coffeeshopbeleid ligt de nadruk op de voorwaarden waaraan een coffeeshop in de gemeente moet
voldoen. Daarnaast wil de gemeente Lelystad aandacht besteden aan het beperken van de
gezondheidsrisico's van (soft)drugs gebruik. Voorkomen moet worden dat het gebruik van (soft)drugs
resulteert in problematisch gebruik. Mede daarom is het van belang dat de doelstellingen van het beleid ook
gericht zijn op ontmoediging van het gebruik.
Zo wordt de exploitant van de coffeeshop verplicht actief mee te werken aan het signaleren en zonodig
doorverwijzen van probleemgebruikers. Goede samenwerking met relevante organisaties is hiervoor
noodzakelijk. Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs zal hiervoor een vaste contactpersoon
aanwijzen.
De gemeente Lelystad maakt jaarlijks afspraken met het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs
betreffende uitvoering van preventie-activiteiten op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Deze
activiteiten richten zich nadrukkelijk op het ontmoedigen van gebruik van (soft)drugs en alcohol.

9. Vaststelling coffeeshopbeleid en het bevoegd gezag.
In de lokale driehoek (burgemeester, politie, justitie) worden afspraken gemaakt over het lokale
coffeeshopbeleid.
De lokale driehoek is slechts een overleg en geen bevoegd gezag. De driehoek kan niet vervolgen en kan
niet sluiten.
De vraag is nu wie binnen gemeenten het bevoegd gezag is, als het om coffeeshopbeleid gaat. Op basis
van artikel 174 van de Gemeentewet is de burgemeester belast met het toezicht op openbare inrichtingen
en met de uitvoering van verordeningen die betrekking hebben op dat toezicht. Coffeeshops zijn 'voor het
publiek openstaande gebouwen', zoals bedoeld in artikel 174. De burgemeester is derhalve het
bevoegde gezag.
De burgemeester is daarom bevoegd het beleid ten aanzien van coffeeshops vast te stellen. Artikel 4:81
Awb bepaalt namelijk dat beleidsregels worden vastgesteld door het bevoegde bestuursorgaan zelf. Dit
neemt niet weg dat de burgemeester de gemeenteraad er zo veel mogelijk bij betrekt. De burgemeester is
de raad op basis van artikel 180 van de Gemeentewet immers wel verantwoording verschuldigd over het
door haar gevoerde beleid. In de huidige praktijk worden nota's over coffeeshopbeleid meestal vastgesteld
door de gemeenteraad. Gelet op artikel 4:81 Awb verdient het echter aanbeveling om de burgemeester het
beleid te laten vaststellen.
Dit coffeeshopbeleid is op
2007 door de burgemeester van Lelystad vastgesteld en treedt op de dag na
de openbare afkondiging ervan in werking.
10. Keuze van locaties voor vestiging van een coffeeshop.
In de afgelopen jaren zijn diverse mogelijke locaties voor vestiging van een coffeeshop onderzocht (binnen
het gebied zoals aangegeven in het coffeeshopbeleid, te weten het gebied van de Gordiaan en Lelycentre,
alsmede de directe omgeving daarvan). Zoals bekend heeft dit niet geleid tot de feitelijke vestiging van een
coffeeshop.
In bijlage 4 worden een aantal mogelijke locaties aangeduid, waar - met inachtneming van de
vestigingseisen, zoals aangegeven in bijlage 3, punt II van deze notitie, vestiging van een coffeeshop
mogelijk is. Hierbij wordt opgemerkt dat voor al deze locaties geldt dat een procedure op grond van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening moet worden doorlopen.

Een nadere toetsing van bovenvermelde locaties aan de vestigingscriteria levert op dat de locatie op het
parkeerterrein naast het gebouw van Stichting Perspectief in aanmerking komt. Hierbij wordt opgemerkt dat
hier slechts sprake kan zijn van een tijdelijke voorziening, gelet op de verwachte ontwikkelingen van dit
gebied.
Andere locaties die mogelijk in aanmerking komen zijn het Lelycentre ( Noorderwagenplein) en in (of nabij)
de parkeergarage De Waag, welke binnenkort wordt aangepast en uitgebreid.
Er dient nog nadere uitwerking plaats te vinden naar de haalbaarheid van vestiging van een coffeeshop op
de laatstgenoemde locaties.

BIJLAGE I
Overzicht van het centrum van Lelystad. Vestiging van een coffeeshop is toegestaan in het gearceerde
gedeelte.

BIJLAGE 2.
Overzichtskaart van het centrum van Lelystad, met daarop de cirkels van 250 meter rond scholen voor
voortgezet onderwijs en jongerencentrum "Underground"

BIJLAGE 3
Voorwaarden voor het toestaan van een coffeeshop in Lelystad
I. Begrippen
A. Verkooppunt:
Onder 'verkooppunt' wordt in deze notitie verstaan: alle plekken en locaties, gedoogd en illegaal, waar of
van waaruit op enig moment feitelijk handel in softdrugs plaatsvindt: coffeeshops, woningen,
horecabedrijven, de straat, etc.
6. Coffeeshop:
Onder 'coffeeshop' wordt in deze notitie verstaan: een alcoholvrije horecagelegenheid (voor publiek
toegankelijk, openbare inrichting) waar de handel in en het gebruik van softdrugs zal worden toegestaan en
de exploitant in het bezit is van een gedoogbeschikking.
C. Overlast:
In het kader van de rechtsbescherming worden er hoge eisen gesteld aan de onderbouwing van juridische
maatregelen tegen bijvoorbeeld een coffeeshop. De bewijsvoering van overlast moet bestaan uit
politierapporten die berusten op feitelijk, objectieve en controleerbare gegevens over parkeeroverlast,
geluidshinder, vervuiling, etc. Maar ook (dreigende) aantasting van de openbare orde door criminele
activiteiten zoals heling, geweldsdelicten, handel in vuurwapens of harddrugsgebruik of -handel kunnen
reden zijn om tot sluiting over te gaan.
Klachten van omwonenden en anderen moeten worden geregistreerd en geverifieerd en worden
meegenomen bij de opbouw van een dossier, dat uiteindelijk als basis dient voor het hanteren van juridische
maatregelen.
Gevoelens van onveiligheid die niet worden ondersteund door objectieve feiten, zijn in juridische procedures
niet bruikbaar.
D. Exploitant:
De 'exploitant' is degene die de coffeeshop exploiteert en op wiens naam de coffeeshop geëxploiteerd
wordt.
E. Exploitatievergunning
Een vergunning zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lelystad.
F. Personeel:
Het 'personeel' omvat al degenen die feitelijk in de coffeeshop werkzaam zijn of werkzaamheden verrichten:
de beheerder (degene die de dagelijkse en directe leiding van de coffeeshop heeft), andere werknemers
van de exploitant en alle anderen die in de praktijk in de coffeeshop werkzaamheden verrichten.
G. Gedoogbeschikking:
Besluit met voorschriften van de burgemeester waardoor indien aan de voorschriften wordt voldaan tegen
het exploiteren van een coffeeshop niet wordt opgetreden. De beschikking wordt op naam van de exploitant
verleend en geldt voor slechts één locatie; de beschikking is niet overdraagbaar.

II. Vestigingseisen
A. Maximumstelsel:
Bij de vestiging van een coffeeshop mag het maximum aantal van één niet worden overschreden.
B. Niet in strijd met geldende bestemmingsplan:
Onverminderd het bepaalde in de Wet op de ruimtelijke ordening mag de vestiging van een coffeeshop niet
in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. De inrichting kan, zonodig, planologisch mogelijk worden
gemaakt.
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C. Woon-en leefklimaat:
De vestiging van een coffeeshop mag noch het woon- en leefklimaat in een straat of wijk noch het karakter
van een straat op onaanvaardbare wijze aantasten. Bij de vestiging van een coffeeshop in een woonwijk is
zonder meer sprake van overlast en aantasting van het woon- en leefklimaat.
D. Winkelklimaat:
Het winkelklimaat in de naaste omgeving mag door de aanwezigheid van de coffeeshop niet op
ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed of dreigen te worden beïnvloed.
E. Alleen in het centrumgebied van Lelystad:
Vestiging van een coffeeshop is alleen mogelijk in het centrumgebied van Lelystad (Gordiaan en Lelycentre)
of in de directe omgeving daarvan. In straten waar de woonfunctie dominant aanwezig is, is de vestiging
van een coffeeshop niet mogelijk.( het gebied is aangegeven in bijlage 1.)
F. Coffeeshop bij scholen ca.
De coffeeshop mag niet worden gevestigd binnen een straal van 250 meter van een school,
jongerencentrum of andere locatie waar jongeren beneden de 18 jaar bijeenkomen. Ook vestiging van een
coffeeshop binnen een straal van 250 meter rond het psychiatrisch ziekenhuis "Meerkanten", gelegen aan
de Gordiaandreef, is niet toegestaan.
G. Exploitatievergunning:
Van de gedoogbeschikking mag alleen dan gebruik worden gemaakt indien de ondernemer voor de
exploitatie van de coffeeshop tevens beschikt over een exploitatievergunning zoals opgenomen in de
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lelystad.

III. Verlening gedoogbeschikking.
A. Gedoogbeschikking:
1. Het is niet toegestaan een coffeeshop te exploiteren zonder een daartoe door de burgemeester
afgegeven gedoogbeschikking.
2. De gedoogbeschikking is aan de locatie van het verkooppunt en aan de persoon van de exploitant
gebonden en is niet overdraagbaar.
B. Aanvraag gedoogbeschikking:
De gedoogbeschikking dient schriftelijk te worden aangevraagd bij de burgemeester van Lelystad.
C. Te overleggen documenten bij aanvraag:
Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende documenten te worden meegezonden:
a. een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van het pand/ de ruimte bestemd
voor de coffeeshop.
b. een verklaring omtrent gedrag van exploitant, beheerder en personeel;
c. een bewijs van opneming in de basis administratie persoonsgegevens van exploitant, beheerder en
personeel;
d. een bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
D. Verleningsduur gedoogbeschikking:
1.De gedoogbeschikking als bedoeld onder "III Verlening gedoogbeschikking" bij A, wordt verleend voor de
periode van 2 jaar, met ingang van de dag na die waarop de beschikking is toegezonden aan de
exploitant.
2. De eerste gedoogbeschikking na inwerkingtreding van het beleid heeft een looptijd van één jaar.
E. Advies politie:
Bij een aanvraag voor de vestiging van een coffeeshop kan de burgemeester advies vragen aan de
districtschef van de politie Lelystad. Dit advies wordt meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag.
F. Verbinden van voorschriften aan gedoogbeschikking:
De burgemeester verbindt aan de gedoogbeschikking voorschriften ter bescherming van de belangen van
het onderhavige coffeeshopbeleid.
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IV. Exploitatie-eisen
A. Exploitant en personeel:
1. Zowel de exploitant, beheerder als overig personeel mogen in de afgelopen vijfjaar niet onherroepelijk
veroordeeld zijn geweest. Het betreft hier veroordelingen ter zake misdrijven uit de Opiumwet, heling,
geweldsdelicten of gebruik van en/of handel in vuurwapens.
2. De exploitant is verantwoordelijk voor de naleving van alle eisen en voorwaarden; deze
verantwoordelijkheid omvat tevens het handelen en nalaten van het personeel.
3. De politie moet te allen tijde beschikken over een actuele personeelslijst, dat wil zeggen een lijst met de
persoonsgegevens van al het personeel van de exploitant. De exploitant is verantwoordelijk voor het
verschaffen van deze lijst aan de politie en voor het tijdig actualiseren van de lijst.
4. De exploitant, de beheerder en het personeel moeten de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
B. Open karakter en vrij toegankelijk:
Er moet sprake zijn van een open inrichting die vrij toegankelijk is.
C. Alcoholvrije inrichting:
De coffeeshop is een alcoholvrije horecagelegenheid. Er mag geen alcohol worden geschonken, genuttigd
of verkocht. Het is toegestaan niet alcoholhoudende dranken te verkrijgen voor gebruik ter plaatse. Het is
een horeca-inrichting waar handel in en gebruik van softdrugs plaatsvindt.
D. Geen exploitatie van een coffeeshop uit woning:
Exploitatie van een coffeeshop in of vanuit een woning is niet toegestaan.
E. Geen combinatie verkoop van smart/ecodrugs en softdrugs:
Het is verboden om in de coffeeshop naast softdrugs ook smart- en /of ecodrugs
te verkopen.
F. Overlast:
De exploitatie van de coffeeshop mag op geen enkele wijze hinder of overlast voor de omgeving
veroorzaken of anderszins met zich meebrengen. In dat kader worden adequate maatregelen en
inspanningen van de exploitant verwacht, die niet beperkt hoeven te blijven tot (bezoekers van) de
coffeeshop zelf. De zorgplicht strekt zich ook uit tot de directe omgeving van de coffeeshop zodra
sprake is van vormen van overlast die direct dan wel indirect te maken hebben met (bezoekers van) de
coffeeshop.
G. Geen terras en kansspelautomaten:
Zowel om ongecontroleerde handel buiten te voorkomen alsook om ongewenste en onbedoelde
confrontaties tussen coffeeshopbezoekers en anderen te vermijden, is het niet mogelijk om bij een
coffeeshop een terras te exploiteren.
Conform het gestelde in de Drugsnota is de plaatsing van kansspelautomaten zoals bedoeld in de Wet op
de Kansspelen niet toegestaan. Daarnaast dienen drempelverlagende activiteiten te worden voorkomen.
H. Sluitingstijden en geen ontheffing sluitingsuur.
Coffeeshops dienen gesloten te zijn op:
- maandag tot en met vrijdag van 22.00 tot 16.00 uur;
- zaterdag en zondag van 22.00 tot 12.00 uur
Ontheffing van het sluitingsuur is niet mogelijk.
/. Controle en toezicht:
Politieambtenaren en daartoe door de burgemeester aangewezen toezichthouders hebben te allen tijde
onbelemmerd en ongehinderd toegang tot de coffeeshop.
J. Afstemming en samenwerking:
De exploitant moet, op nader door de burgemeester uit te werken wijze, medewerking verlenen aan
activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie, signalering en doorverwijzing. Tevens moet voldoende
informatie- en voorlichtingsmateriaal aanwezig zijn. Regelmatig zal hierover overleg moeten plaatsvinden
tussen exploitant, beheerder, gemeente, politie en CAD. Dit moet in ieder geval elk halfjaar.
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K. Exploitatievergunning:
Van een gedoogbeschikking mag geen gebruik worden gemaakt indien de ondernemer van de coffeeshop
niet tevens beschikt over en door de burgemeester op grond van artikel
van de Algemene plaatselijke
verordening vereiste exploitatievergunning voor de exploitatie van een horecabedrijf. Bij de behandeling van
een verzoek om een exploitatievergunning zal te allen tijde een toetsing op grond van de Wet BIBOB (Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaatsvinden.
III. Nadere toelichting verlening gedoogbeschikking.
A. Gedoogbeschikking:
Coffeeshops in Lelystad dienen te beschikken over een gedoogbeschikking die door dé burgemeester is
afgegeven. In de gedoogbeschikking staan de voorwaarden opgenomen waaraan de exploitant moet
voldoen. De gedoogbeschikking is niet overdraagbaar en is gebonden aan het verkooppunt en aan de
persoon van de exploitant.
B. Aanvraag gedoogbeschikking:
Omdat, gelet op artikel 4:81 Awb en artikel 174 Gemeentewet, de burgemeester het bevoegd gezag is als
het gaat om de toezicht op openbare inrichtingen en met de uitvoering van verordeningen die betrekken
hebben op dat toezicht, dient een aanvraag voor een gedoogbeschikking gericht te worden aan de
burgemeester van Lelystad.
C. Te overleggen documenten bij aanvraag.
Een belangrijk document daarbij is "een bewijs gerechtigdheid tot gebruik pand voor coffeeshops". Hiervoor
is gekozen om te voorkomen dat er gedoogbeschikkingen worden afgegeven aan exploitanten die dan niet
over het pand, waarvoor de aanvraag is ingediend, kunnen beschikken bijvoorbeeld omdat de zakelijk
gerechtigde (veelal de eigenaar) van het pand op het laatste moment toch afziet van het beschikbaar stellen
van het pand voor een coffeeshop. Een dergelijk document geeft zekerheid voor de zakelijk gerechtigde van
het pand, de potentiële coffeeshophouder en de burgemeester als verlener van de gedoogbeschikking.
D. Afstemming en samenwerking:
Op basis van dit coffeeshopbeleid moet de exploitant medewerking verlenen aan activiteiten op het gebied
van voorlichting, preventie, signalering en doorverwijzing.
Van exploitant, beheerder en personeel wordt een actieve houding verwacht bij de hierboven genoemde
activiteiten. Het simpel neerleggen van enkele voorlichtingsfolders is niet voldoende. De exploitant dient
samen te werken met andere partners die betrokken zijn bij het voorkomen van bijvoorbeeld overlast of
verslaving.
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BIJLAGE 4 Overzicht mogelijke locaties voor vestiging coffeeshop.
Criteria
Locaties

Lelycentre, nabij
politiebureau
Schans 18-02 (in
leegstaand deel
pand)
Parkeerterrein
naast gebouw
Perspectief
Zilverparkgarage
(in leegstaande
panden)
De Meent
(leegstaand pand
Kwantumhallen)

Centrum Toegestaan
Lelystad volgens
bestemmingsplan

Nabijheid Nabijheid
woningen horeca

Zichtbaarheid rondom
gebouw

Parkeer
voorzieningen

Meer dan
250 m
Meer dan
250 m

Niet
direct
Niet
direct

nee

goed

goed

Ja
(Horecaplein)

matig

goed

Nabijheid
Afstand
recreatieve tot scholen
voorziening (voortgezet
voor
onderwijs)
jeugd

Overige
opmerkingen

ja

nee

nee

ja

nee

nee

ja

nee
Nee
(Stadshart)

Meer dan
250 m

nee

nee

goed

goed

ja

Nee
(Stadshart)

nee

Meer dan
250 m

Ja

Ja(s
Stadhuisplein)

goed

goed

nabijheid
woningen

nee

nee

(iets) minder
dan 250 m

Niet
direct

Ja
(Horecaplein)

matig

goed

minder dan
250 meter
vanROC
niet in
centrum
nabij
woningen

ja

Binnenstedelijke
bedrij venterreinen nee
Parkeergarage
ja
Neringdek

nee
nee

nee

Parkeergarage
De Waag (als
onderdeel van
verbouwing)

nee

nee

ja

Minder dan
ja
250 m
(underground)
nee
Meer dan
250 meter
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ja

nee

afhankelijk
van situatie
afhankelijk
van situatie
goed

goed

goed toezicht
mogelijk
door
controlepost
St.Perspectief

nabijheid
woningen

nadeel:
realisatie
pas eind
2008
mogelijk

