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Geachte College en Gemeenteraad, 

 

Allereerst nog gefeliciteerd met uw benoeming tot bestuurder of raadslid voor de gemeente 

Roosendaal. Wij kijken met interesse uit naar de nieuwe raadsperiode en het bestuursakkoord en wat 

daarmee gedaan wordt bij de deelnemende partijen in het college. Met name als het gaat over het 

nijpende probleem van drugsoverlast in de gemeente en hoe het college dit wil aanpakken in de 

komende vier jaar. In het nieuwe Bestuursakkoord 2018-2022 geeft het college aan de uitkomsten van 

de wietexperimenten af te wachten als het gaat om het wel of niet toestaan van coffeeshop(s) in 

Roosendaal. De eerste uitkomsten van deze experimenten worden echter pas verwacht rond 2022. Wij 

vinden het bedenkelijk dat Roosendaal dit onverantwoorde beleid nog minstens 4 jaar op zijn beloop 

zal laten.  

Daarom vinden wij het als consumentenorganisatie belangrijk om u nogmaals te wijzen op de 

druggerelateerde overlast en criminaliteit in uw gemeente en de eventuele oplossingen op korte 

termijn. 

Al eerder hebben wij u via mail- of briefwisseling, en door onze deelname aan het politieke debat  over 

‘veiligheid en overlast’ op 13 maart jongstleden, proberen te overtuigen van het belang van een 

gecontroleerd verkooppunt van cannabis in Roosendaal. Bewoners van Roosendaal die behoefte 

hebben aan cannabis zouden de mogelijkheid moeten hebben om dit in een veilige en verantwoorde 

omgeving te kunnen aanschaffen en niet geconfronteerd te hoeven worden met een schimmige en 

onveilige illegale markt. Een coffeeshop is daar een uitermate geschikte oplossing voor. In een 

moderne coffeeshop wordt een verantwoord cannabisproduct aangeboden met daarbij de nodige 

voorlichting en informatie om risico’s van cannabisgebruik te beperken. Bovendien kan één of 

meerdere coffeeshops zorgen voor een afname van de illegale handel en de daaraan gerelateerde 

overlast op straat. De volksgezondheid van volwassen consumenten en de mogelijkheden voor 

(jongeren)preventie nemen aanzienlijk toe. 

In Roosendaal zijn nog steeds geen coffeeshops na de massale sluiting in 2009. Er is echter in grote 

mate sprake van overlast, drugscriminaliteit en een onveilig gevoel.1 Dit komt niet ten goede aan de 

bewoners en met name niet aan het welzijn van de mensen die om wat voor reden dan ook cannabis 

willen aanschaffen. Volgens landelijke cijfers ligt het aantal cannabisconsumenten tussen de vijf en 

acht procent van de bevolking dus ook in Roosendaal. Voor één derde deel van die cannabis 

consumenten is dat ook om medische redenen.2  

Als betrokken consumentenorganisatie in het landelijk cannabisdebat willen wij u graag wijzen op de 

mogelijkheden van het Keurmerk voor coffeeshops zoals dat vanaf 2012 ontwikkeld is in Haarlem. 

Stichting Cannawijzer is betrokken bij de totstandkoming van dat keurmerk. Dit lokale drugsbeleid 

wordt onder andere gebruikt in de discussies rondom een nieuwe Wietwet en de komende 

wietexperimenten, als voorbeeld voor een modern landelijk coffeeshopbeleid.  

 

 

http://www.cannawijzer.nl/
mailto:bestuur@wesmoke.nl
tel:+31620148803


 

Er is inmiddels steeds meer consensus onder bestuurders dat coffeeshops, als deze voldoen aan de 

nieuwste normen, een belangrijke functie kunnen vervullen bij druggerelateerde problematiek in 

gemeenten.  

Roosendaal kan een groot deel van de problemen een halt toeroepen door het implementeren van 

één of meerdere gecertificeerde coffeeshops in haar lokale drugsbeleid, eventueel volgens het Model 

Haarlem. Met goede afspraken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de problematiek in 

Roosendaal aan te pakken kan er een beter leefklimaat ontstaan. Bovendien is er controle op de 

verkoop van softdrugs, kan er voorlichting worden gegeven en is samenwerking met hulpverlenende 

instanties en de handhaving beter mogelijk om invloed uit te oefenen op de overlast en de 

volksgezondheid. Tegelijkertijd is Roosendaal daarmee voorbereid op komende wijzigingen in het 

landelijk cannabisbeleid en kan zij eerder aansluiten op de eventuele wietexperimenten en een 

gereguleerde teelt. Om overlast van buitenlandse bezoekers te voorkomen kan vooralsnog het  

I-criterium voor coffeeshops door Roosendaal worden gehandhaafd. 

Om als gemeente nog geen definitief besluit te nemen kan er een proeftijd van vier jaar worden 

vastgesteld bij het verlenen van één of meer gedoogvergunningen. Bij aanvang kan er een nulmeting 

worden gedaan.  

De kernpunten van een gecertificeerde coffeeshop op een rij: 

Bovenop de landelijke AHOJG-I criteria voor het exploiteren van een coffeeshop worden er op lokaal 

niveau een aantal extra richtlijnen toegevoegd voor het verstrekken van een gemeentelijke 

vergunning. Volgens het Model Haarlem gaat dit om een aantal extra criteria. 

- het verzorgen van een 2 jaarlijkse risicoanalyse m.b.t. overlast in samenwerking met 

buurtplatform en/of ondernemersverenigingen 

- het hebben van geschoold en gecertificeerd personeel (erkende vakopleiding) 

- een permanente en consequente ID- en leeftijdscontrole 

- vermelding van het sterkte-effect bij aangeboden cannabisproducten 

- horeca hygiëne volgens normen NVWA (Ned. Voedsel Waren Autoriteit) 

- verstrekken van voorlichtingsmateriaal (folders) m.b.t. risico’s  

Deze extra criteria worden periodiek getoetst door de gemeente.  

Wij willen u als gemeente vragen nogmaals de discussie aan te gaan over de mogelijkheden die een 

gecontroleerd verkooppunt van cannabis voor Roosendaal kan bieden. Wij vragen u vooral rekening te 

houden met het welzijn van burgers en consumenten in deze kwestie. Wij bieden als stichting onze 

ervaring en expertise aan om mogelijke scenario’s uit te werken om het gebruik en de verkoop van 

softdrugs in goede banen te leiden en kijken uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dimitri Breeuwer 

 

 

Voorzitter CannaWijzer 

1 Bron: CBS onderzoek 2017 
2 Grasspoll.nl 

                                                             




