Aanpak en preventie drugscriminaliteit en drugsoverlast
Coffeshops activiteiten, drugspanden, drugshandelaren en drugsgebruikers veroorzaken
veel overlast, bijvoorbeeld in de buurt van coffeeshops en door hennepteelt. De politie pakt
de overlast aan met de huidige wetgeving.
Strengere aanpak wietteelt, gedoogdbeleid coffeshops, geweld onder invloed van drugs of
softdrugs. Het overheidsproject: experiment gesloten coffeeshopketen gaat vanaf 1 maart
2018 van start. Dit staat in een wetsvoorstel dat de aanpak van criminaliteit rondom drugs
zal verbeteren. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel in 2018 aangenomen. Het
experiment zal op 1 maart 2018 ingegaan.
Advies wetsvoorstel over sluiten coffeshops en drugspanden naar Tweede Kamer
Het experiment van minister Blok (Veiligheid en Justitie) dat de aanpak van drugscriminaliteit
verbetert, is door de Tweede Kamer goedgekeurd.
Burgemeesters gaan in de toekomst coffeshops, panden en woningen definitief sluiten als er
voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen, bereiden,
verkopen van drugs, overlast en naast bepaalde apparatuur (laboratorium, cocaïnewasserij),
chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen geheel volgens de huidige wetgeving.
Nu kan dat alleen als er in een coffeshop of pand drugs worden aangetroffen, worden verkocht
of afgeleverd. Blok wil burgemeesters beter in staat stellen om de drugsproblemen effectief
aan te pakken door het inzetten van een experiment met aanvullende advies & wetgeving.
Met de sluiting wordt namelijk een locatie(lees: coffeshop) weggenomen waar criminele
activiteiten plaatsvinden. Daarmee wordt de criminele onderneming verstoord.
Aanpak hennepteelt in woonwijken
Hennepteelt kan in woonwijken zorgen voor brandgevaar, wateroverlast, stank en schade
aan woningen.
De overheid en de politie pakken hennepteelt onder andere aan door:
hennepkwekerijen te ontmantelen;
aanhoudingen te verrichten;
crimineel geld af te pakken;
huurcontracten te ontbinden;
uniforme experiment 2018;
nieuwe softdrugs wetgeving.
Inzet: sluiten coffeshops en drugspanden door burgemeesters
Burgemeesters kunnen coffeshops, woningen en andere panden in de toekomst permanent
sluiten als er overlast is, criminaliteiten activiteiten zijn, drugs worden gevonden, verkocht of
afgeleverd geheel volgens de huidige wetgeving.
Het kabinet wil voor coffeshops en drugspanden waar softdrugs, voorwerpen of stoffen worden
gevonden die duidelijk afkomstig zijn van criminele activiteiten, levering of productie sluiten.
Naast financiele middelen, nevenactiviteiten, apparatuur (drugslaboratorium, cocaïnewasserij),
chemicaliën (apaan, zoutzuur) en versnijdingsmiddelen.
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Nu is er een gedoogbeleid als er in een coffeshop, overlast heerst, criminele activiteiten plaatsvinden of drugs worden aangetroffen, worden verkocht of afgeleverd. Blok wil burgemeesters
beter in staat stellen om criminele activitieten en in hun plaats drugsproblemen definitief en
effectief aan te pakken.
Met de permanente sluiting van coffeshops in Nederland wordt namelijk een locatie weggenomen
waar criminele activiteiten plaatsvinden. Daarmee wordt de criminele onderneming verstoord.

Instellingsregeling Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen.
De Minister voor Medische Zorg,

Bruno Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops

Pagina 2 van 2

