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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de toezeggingen uit het raadsdebat van 13 mei jongstleden.

Bijlage 1: prestatieafspraken Tactus
Bijlage 2: toelichting weerbaarheid
Bijlage 3: toelichting experiment gesloten coffeeshopketen
Bijlage 4: toelichting bedrijfsoverdracht en UBO register
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Tijdens het raadsdebat 13 mei jongstleden over de uitgangspunten van het coffeeshopbeleid heb ik u
toegezegd een vijftal punten van het voorgestelde beleid nader toe te lichten.
Toezegging 1: Ik zal aan de raad de prestatieafspraken met Tactus doen toekomen, met aandacht
voor het thema weerbaarheid.
Toezegging 2: Ik zal met de coffeeshophouders de relatie en contacten met hulpverlening bespreken.
Toezegging 3: De raad wordt nader geinformeerd over de voorwaarden voor het experiment gesloten
coffeeshopketen.
Toezegging 4: De raad ontvangt nog een toelichting op een aantal punten van de schaarse
vergunningen-systematiek, zoals overdraagbaarheid van de vergunningen.
Toezegging 5: Ik zal in de driehoek de problematiek rondom de beperkte handelsvoorraad bespreken.
Hieronder vindt u mijn toelichting.
Tot slot vindt u onder de toezeggingen een extra toelichting op uw vragen en opmerkingen over het al
dan niet toestaan van een coffeeshop op bedrijventerreinen.

Toelichting
Ad 1: Preventie scholen
Zie bijlage 1 prestatieafspraken Tactus en bijlage 2 toelichting.
Ad 2: relatie coffeeshophouders en verslavingszorg
Deze vraag is aan Tactus voorgelegd. Een aantal jaren geleden is er contact geweest met alle
coffeeshops in het kader van een coffeeshopcursus. De gemeente heeft toen een brief gestuurd
waarin de shops de ‘verplichting’ kregen om de cursus te volgen. De gemeente heeft toen ook budget
beschikbaar gesteld. Er is wel informeel contact tussen Tactus en coffeeshophouders. Afgelopen jaar
is er wel contact geweest met de eigenaar van de nieuwe coffeeshop De Pijp.
Het voorstel is om als gemeente samen met Tactus en de coffeeshophouders om tafel te gaan om te
kijken wat er nodig is om onze doelen te behalen op het gebied van verslavingszorg. De bijeenkomst
dient om de intentie uit te spreken om gezamenlijk doelen te behalen door structureel contact te
onderhouden en samen te werken.
Ad 3: Experiment gesloten coffeeshopketen
Zie bijlage 3.
Ad 4. Bedrijfsoverdracht en UBO register
Zie bijlage 4.
AD 5: Lokale Driehoek Zwolle
Afgelopen maandag is in de Driehoek de (on)mogelijkheid voor de verruiming van de handelsvoorraad
besproken. Conclusie is dat het OM op dit moment geen ruimte heeft om een grotere handelsvoorraad
toe te staan. Wel zijn er landelijke ontwikkelingen binnen het OM waarin er gesproken wordt over
aanpassing van de handelsvoorraad. Aanleiding zijn de uitspraken van de rechters waarin een
verdachte bij overschrijding van de handelsvoorraad in de coffeeshop wel veroordeeld wordt maar
geen straf wordt opgelegd.
Het handhavingsbeleid, waaronder de handelsvoorraad, is afgestemd met het OM en de politie en
vastgelegd in de handhavingsmatrix die onderdeel uitmaakt van het drugsbeleid.
Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen met betrekking tot de handelsvoorraad en zullen
desgewenst hierop ons beleid aanpassen.
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Coffeeshops op bedrijventerreinen in Zwolle
In mijn eerdere beantwoording van de toezeggingen over situering op bedrijventerreinen naar
aanleiding van het raadsinformatieplein stelde ik o.a. al de planologische (on)mogelijkheden en het
politieadvies aan de orde. Wat nog ontbrak was een reactie van de ondernemers van de
bedrijventerreinen. Inmiddels is er gesproken met de gebiedsmanager ondernemers Voorst en
Marslanden en kan ik u hun visie geven. Zowel het bestuur van de ondernemersvereniging Voorst als
de ondernemersclub Marslanden hebben aangegeven dat de vestiging van een coffeeshop niet past in
het toekomstbeeld van de bedrijventerreinen. Afgelopen week waren 45 ondernemers van de
ondernemersclub Marslanden bijeen om te brainstormen over de invoering van een Bedrijven
Investerings Zone (BIZ) en om te bepalen wat voor te toekomst belangrijk is.
Afgelopen 10 jaar heeft er een duurzamere versterking van de bedrijventerreinen Voorst en
Marslanden plaatsgevonden en hebben er veel investeringen plaatsgevonden. Nu zijn ze als sluitstuk
bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen om de kwaliteit op peil te houden en om te meten wat er
gebeurd qua veiligheid en overlast.
Periodiek vind een schouw plaats met gemeente, ondernemers, politie en brandweer. Vast onderwerp
van gesprek daarbij is de parkeerdruk. Beide terreinen hebben overlast van vrachtwagenparkeren, er
zijn veel verkeersbewegingen met zwaar verkeer en het parkeren bij de bedrijven vormt een probleem.
Een publieksgerichte functie, zoals een coffeeshop, hoort daar niet. Een coffeeshop trekt zijn eigen
bezoekers die gezien de ligging van de terreinen veelal met auto’s zullen komen. Uit de zeer recent
gehouden vergadering met ondernemers is duidelijk geworden dat er geen enkel draagvlak is voor een
coffeeshop op het industrieterrein.
Communicatie
De betrokken partijen (coffeeshophouders, gebiedsmanager ondernemers, Tactus) worden
geïnformeerd over de uitkomst van de raad van 27 mei.
Vervolg
Nadat de uitgangpunten zijn besproken wordt het coffeeshopbeleid uitgewerkt en vastgesteld.
Openbaarheid
De nota is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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