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Samenvatting 
 
In het Strategisch Beraad Veiligheid van 10 juli 2008 is tussen de VNG en de ministers van BZK 
en Justitie overeengekomen dat gemeenten met een coffeeshop een afstandscriterium tot scholen 
vaststellen op 250 meter tenzij kan worden aangetoond waarom dit niet mogelijk is en wordt 
aangegeven welke andere drempelverhogende maatregelen er genomen zijn. Verder is 
overeengekomen dat in de loop van dit jaar aan de hand van rapportages de balans opgemaakt 
wordt en zal gekeken worden of aanvullend beleid nodig is. 
 
De minister van BZK heeft onlangs, mede namens haar ambtsgenoot van Justitie, een brief 
gestuurd over deze afspraak die nog niet geformaliseerd was en voor onduidelijkheid bij 
gemeenten met coffeeshops zorgde. 
 
De VNG wil via deze ledenbrief duiden wat er met de afspraak bedoeld is en hoe een gemeente 
een invulling kan geven aan het afstandscriterium. Het CCV heeft een infosheet opgesteld met 
daarin praktische informatie over het toepassen van een afstandcriterium en drempelverhogende 
maatregelen. U vindt deze infosheet hier. 
 
 

http://www.hetccv.nl/dossiers/Bestuurlijk_handhaven/Lokaal_drugsbeleid/Cannabis/Lokaal_beleid/Invullen/Landelijk---Coffeshopbeleid-rondom-scholen.html
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Geacht college en gemeenteraad, 
 
In het Strategisch Beraad van 10 juli 2008 hebben de VNG en de ministers van BZK en Justitie 
afgesproken dat alle gemeenten in 2011 een afstandscriterium van minimaal 250 meter tussen 
coffeeshops en scholen hanteren of andere drempelverhogende maatregelen treffen.  
 
Oorspronkelijk was in het coalitieakkoord tussen CDA, PvdA en ChristenUnie, gesteld dat 
coffeeshops bij scholen worden gesloten. De partijen hadden hiertoe in hun beleidsprogramma 
gesteld dat uiterlijk in 2011 alle gemeenten een minimale afstand tussen scholen en coffeeshops 
als criterium vaststellen en toepassen. De VNG heeft hier indertijd tegenin gebracht dat, hoewel 
veel gemeenten met coffeeshops al een afstandscriterium hanteren, de toepassing hiervan niet 
overal effectief zal kunnen zijn. In het genoemde Strategisch Beraad Veiligheid is toen 
afgesproken dat er door gemeenten ook drempelverhogende maatregelen getroffen kunnen 
worden, indien het afstandscriterium niet haalbaar is. 
 
Deze afspraak was echter nog niet formeel vastgesteld, waardoor het voor gemeenten niet altijd 
even duidelijk was hoe zij om moesten gaan met coffeeshops in de buurt van scholen.  
Om verheldering te verschaffen hebben BZK en Justitie aangegeven dat ze met een gezamenlijke 
brief alle gemeenten over de uitwerking van deze afspraak uit het coalitieakkoord zullen 
informeren. Deze brief is op 2 maart 2009 verzonden. In deze brief wordt aangegeven dat de VNG 
en de ministers van Justitie en BZK het volgende zijn overeengekomen: 
 
“Het afstandscriterium wordt vastgesteld op 250 meter tenzij kan worden aangetoond waarom dit 
niet mogelijk is en wordt aangegeven welke andere drempelverhogende maatregelen er genomen 
zijn. In de loop van dit jaar wordt aan de hand van rapportages de balans opgemaakt en zal 
gekeken worden of aanvullend beleid nodig is.” 
 
De VNG wil duiden wat er met de afspraak over het afstandscriterium wordt bedoeld, zodat u dit, 
indien relevant, in de gemeentelijke praktijk kunt invullen. Het is de bedoeling dat u uiterlijk 2011 
een afstandscriterium van ten minste 250 meter tussen coffeeshops en scholen1 hanteert. 
Om de afstand tussen een coffeeshop en een school te bepalen, geldt de reëel af te leggen afstand 
te voet over de openbare weg tussen de voordeur van de coffeeshop tot de hoofdingang van de 
school. 
                                                      
1 Onder "school" worden scholen voor voortgezet onderwijs verstaan. 
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Voor die gevallen waarbij door de lokale situatie een effectuering van het afstandcriterium niet 
mogelijk is, kunnen als alternatief drempelverhogende maatregelen genomen worden. Een 
drempelverhogende maatregel is bijvoorbeeld de coffeeshop verplichten om ruim na de 
sluitingstijd van de betreffende school open te gaan. 
 
Het CCV heeft een infosheet opgesteld met daarin praktische informatie over het toepassen van 
een afstandcriterium en drempelverhogende maatregelen. U vindt deze infosheet hier. 
 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
mr. R.J.J.M. Pans, 
voorzitter directieraad 
 
 
Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
 
 

http://www.hetccv.nl/dossiers/Bestuurlijk_handhaven/Lokaal_drugsbeleid/Cannabis/Lokaal_beleid/Invullen/Landelijk---Coffeshopbeleid-rondom-scholen.html



