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Handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Hardenberg 2013 
 
 
 
 
 
 
De burgemeester van Hardenberg, 
 

- gelet op artikel 13b Opiumwet, de landelijke Richtlijnen voor 
strafvordering Opiumwet, de Aanwijzing Opiumwet (2012A021) en 
artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; 

- gehoord de lokale Driehoek (17 juni 2013), gehoord het College van 
B&W gemeente Hardenberg, en gehoord de Raad van de gemeente 
Hardenberg 

 
 
besluit d.d. 15 oktober 2013: 
 

I. de ‘beleidsregel artikel 13b Opiumwet gemeente Hardenberg’ 
zoals vastgesteld op 27 november 2002 in te trekken; 

II. het ‘Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013’ vast 
te stellen; 

III. te bepalen dat dit besluit in werking treedt één dag na 
bekendmaking. 
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Op 27 november 2002 heeft de burgemeester van de gemeente Hardenberg, na raadpleging van 
het college van burgemeester en wethouders, een beleidsregel vastgesteld voor de uitoefening 
van zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet. In deze beleidsregel, die per 1 januari 
2003 in werking is getreden, wordt aangegeven hoe de burgemeester zal omgaan met zijn 
bevoegdheid tot het toepassen van bestuursdwang wanneer in voor publiek toegankelijke 
lokalen en bijbehorende erven een middel als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet 
wordt verkocht, afgeleverd of vertrekt, dan wel daartoe aanwezig is. In de beleidsregel is 
bepaald dat de burgemeester in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen gebruik zal 
maken van zijn bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b 
Opiumwet, met uitzondering van maximaal één coffeeshop gevestigd op het grondgebied van de 
voormalige gemeente Avereest en wel uitsluitend in de woonkern Dedemsvaart.  
Deze uitzonderlijke positie werd, zoals ook heden nog het geval is, ingenomen door coffeeshop 
‘Far Out’ te Dedemsvaart. Bij besluit van 14 september 1999 is door de burgemeester van de 
voormalige gemeente Avereest aan de exploitant van deze coffeeshop een gedoogbeschikking 
verleend voor onbepaalde tijd. 
 
Genoemde beleidsregel heeft naar tevredenheid gefunctioneerd en vormt tot op de dag van 
vandaag de norm voor wat betreft de vestiging van coffeeshops binnen de gemeentegrenzen. 
Sinds 2003 hebben echter enkele juridische en maatschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden 
die het noodzakelijk maken dit beleid aan te passen. Te denken valt dan aan de toegenomen 
professionalisering en criminalisering binnen de drugswereld, de invoering van de integrale 
aanpak, de uitbreiding van de reikwijdte van art. 13b Opiumwet door de wetgever (sluiting 
drugspanden; de ‘Wet Damocles’), het gewijzigde beleid van de minister van Veiligheid en 
Justitie inzake de gedoogcriteria voor coffeeshops, de Aanwijzing Opiumwet van het OM en aan 
gerechtelijke uitspraken inzake de toepassingsmogelijkheden van artikel 174a van de 
Gemeentewet (sluiting panden wegens verstoring openbare orde; de ‘Wet Victoria’). 
 
Het Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013 bevat de lokale uitwerking van de 
bovengenoemde landelijke regelingen. De hoofddoelstellingen zijn de handhaving van de 
openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Daarnaast is ook de 
bescherming van de volksgezondheid in relatie tot het drugsgebruik een belang dat aan het 
gemeentelijke drugs- en coffeeshopbeleid ten grondslag ligt. Met de vaststelling van het Drugs- 
en coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013 komt de hierboven aangehaalde beleidsregel 
van 27 november 2002 te vervallen. De burgemeester gaat bij het nemen van besluiten uit van 
het onderstaand beleid. Daarbij wordt gestreefd naar optimale afstemming met de 
ketenpartners, die elk vanuit hun eigen bevoegdheid actie ondernemen om de georganiseerde 
criminaliteit te bestrijden. Wanneer handelen volgens het onderstaand beleid voor één of meer 
belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig 
zijn in verhouding tot het te dienen doel, kan de burgemeester van dit beleid afwijken. Voor het 
gebruikmaken van deze, in de Algemene wet bestuursrecht vastgelegde ‘inherente 
afwijkingsbevoegdheid’ bestaat een bijzondere motiveringsplicht.  
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2.1 Professionalisering hennepteelt en invoering integrale aanpak (hennepprotocol) 
De laatste jaren hebben er maatschappelijke en juridische ontwikkelingen plaats gevonden die 
het noodzakelijk maken het bestaande beleid aan te passen. De productie van softdrugs 
(hennepteelt) is grootschalig geworden en heeft de laatste jaren een sterke professionaliserings-
slag doorgemaakt. Net als de harddrugsproductie vindt ook de hennepteelt tegenwoordig vaak 
in georganiseerd verband plaats. De productiemethoden worden steeds verfijnder en de 
hoeveelheid werkzame stof THC in wiet is sterk toegenomen. De geproduceerde hoeveelheden 
zijn zo omvangrijk dat vanuit Nederland steeds meer softdrugs worden geëxporteerd. Niet 
zelden levert de hennepteelt brandgevaar op door illegaal aftappen van elektriciteit, tevens 
wordt stank- en wateroverlast veroorzaakt. Eén en ander vormt reden om de georganiseerde 
drugscriminaliteit krachtig samen met partners in een ketenaanpak te bestrijden.  
 
Speciaal met het oog op de aanpak van hennepteelt in woningen en bedrijfspanden in de elf 
gemeenten binnen de veiligheidsregio IJsselland (waaronder de gemeente Hardenberg) is op 15 
december 2010 het Hennepconvenant IJsselland afgesloten. Dit convenant is een 
samenwerkingsverband van de elf gemeenten met de politie IJsselland, het Openbaar Ministerie, 
de Belastingdienst, het UWV, de woningcorporaties en de energienetbeheerders Enexis en 
Rendo. Het protocol voorziet in een samenwerking die door een integrale aanpak een einde wil 
maken aan ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van hennepkwekerijen in de gemeenten van 
de regio IJsselland. Het doel van het gezamenlijk optreden is het nemen van preventieve en 
repressieve maatregelen, om gevaarlijke situaties te beëindigen, activiteiten met betrekking tot 
hennepkwekerijen te voorkomen en te bestrijden, de leefbaarheid in de betreffende straten en 
buurten te verbeteren, gevoelens van onveiligheid weg te nemen en het oneigenlijke gebruik 
van woonruimte, het oneigenlijk gebruik van uitkeringen, het illegaal aftappen van elektriciteit 
en belastingfraude in dit kader tegen te gaan en een breed palet van sancties en maatregelen 
toe te passen op de hennepkweker. 
 
De samenwerking tussen de protocolpartners bestaat uit actieve deelname aan het project, het 
nemen van voortvarende, op elkaar afgestemde maatregelen en acties tegen bewoners, 
huurders en gebruikers van woningen, garages, woonwagens, schuren, bijgebouwen en 
(bedrijfs)hallen waarin zich een hennepkwekerij bevindt, en tegen eigenaren die hetzij zelf, hetzij 
door anderen hun woning etc. voor dit doel (doen of laten) gebruiken. Verder uit het elkaar 
binnen de wettelijke kaders informeren over (vermoedens) van strafbare feiten en te nemen en 
genomen maatregelen. Uit het convenant vloeien de volgende taken voor de diverse partners: 
 

 bevorderen publiek bewustzijn/publiciteit 
 afstemming in opsporing, vervolging en handhaving 
 beëindigen van (elektrisch) onveilige en brandgevaarlijke situaties 
 aanschrijving tot ongedaan maken bouwkundige gebreken of planologische strijdigheid 
 beëindiging huurcontracten 
 aanpak uitkeringsfraude 
 verhalen van schade (bijv. vernieling of diefstal van elektriciteit) en ontneming illegale 

winsten. 
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2.2 Ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie 
De Opiumwet is in de loop der jaren gewijzigd, vooral met betrekking tot de verboden handel en 
productie. Zo is GHB van lijst II naar lijst I gegaan en daarmee een harddrug geworden. Het 
zogeheten paddoverbod is in werking getreden. Daarnaast wil de minister van veiligheid en 
justitie dat binnenkort de verkoop van wiet met een THC-gehalte van boven de 15% niet langer 
wordt gedoogd. Zodanige wiet wordt eveneens geplaatst op de lijst van harddrugs.  
Naast wijzigingen ten aanzien van de handel en productie, is ook is de reikwijdte met betrekking 
tot de inzetmogelijkheden van artikel 13b van de Opiumwet door de burgemeester verruimd. 
Tot 1 november 2007 was de bevoegdheid in art. 13b Opiumwet slechts toepasbaar op voor 
publiek toegankelijke lokalen en daarbij behorende erven. Sinds die datum kan de burgemeester 
deze bestuursdwang in geval van overtreding van de Opiumwet ook toepassen op woningen, of 
daarbij behorende erven. Uit de tekst van art. 13b Opiumwet werd aanvankelijk afgeleid dat 
alleen de verkoop, het afleveren en/of de verstrekking van drugs dan wel het hiertoe 
voorhanden hebben met deze bevoegdheid zouden kunnen worden aangepakt en niet de 
hennepteelt. Binnen de jurisprudentie is inmiddels aangenomen dat de aanwezigheid van een 
handelsvoorraad nog niet geoogste planten ook met deze bevoegdheid kan worden aangepakt 
(Rb. Roermond 27 juli 2011, LJN: BR3945; Rb. Utrecht dec. 2011, LJN: BV0187). 
 
Met betrekking tot art. 174a Gemeentewet heeft zich juist een jurisprudentiële ontwikkeling 
voorgedaan op basis waarvan het sluiten van een woning met behulp van deze bevoegdheid aan 
zodanig strenge voorwaarden onderhevig is, dat toepassing ervan slechts in hoogst 
uitzonderlijke gevallen denkbaar is. Gelet op de verruimde toepassingsmogelijkheid van art. 13b 
Opiumwet zal de burgemeester bijna altijd optreden op grond van art. 13b Opiumwet, ook wel 
aangeduid als de ‘Wet Damocles’.  

 
2.3 Aanscherping gedoogcriteria coffeeshops  
In 2011 besloot de regering tot aanscherping van het softdrugsbeleid. Als gevolg hiervan is per 1 
januari 2012 een wijziging doorgevoerd in de Aanwijzing Opiumwet. De bestaande AHOJ-G 
gedoogvoorwaarden werden aangevuld met het besloten clubcriterium en het 
ingezetenencriterium. Coffeeshops dienen verenigingen te worden waarvan alleen ingezetenen 
in Nederland lid kunnen worden. De minister van veiligheid en justitie heeft alle burgemeesters 
en de korpschefs van de regiopolitie bij brief van 22 december 2011 over de invoering van het 
aangescherpte beleid geïnformeerd. Met dit aangescherpte coffeeshopbeleid is voor de duur 
van één jaar ervaring opgedaan in de drie zuidelijke provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland. Aan het besloten clubcriterium werd inhoud gegeven middels de zogeheten ‘wietpas’.  
 
Het regeerakkoord van 29 oktober 2012 kent (beleids-)consequenties voor onder andere het 
besloten clubcriterium. Het besloten clubcriterium en de ‘wietpas’ zijn komen te vervallen, maar 
de toegang tot coffeeshops blijft wel voorbehouden aan ingezetenen van Nederland. Dit 
‘ingezetenencriterium’ geldt vanaf 1 januari 2013 voor heel Nederland, en vormt een aanvulling 
op de reeds bestaande gedoogcriteria. De doelstelling van het vernieuwde coffeeshopbeleid 
blijft onveranderd; een einde maken aan het ‘open-deur-beleid’ van de coffeeshops. Doel 
hiervan is de overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in 
verdovende middelen tegen te gaan. Coffeeshops moeten kleiner en meer beheersbaar worden 
gemaakt. De aantrekkingskracht van het Nederlandse drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit 
het buitenland moet worden teruggedrongen.  
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Ook was het de bedoeling om per 1 januari 2014 een afstandscriterium van 350 meter toe te 
voegen aan de gedoogcriteria in de Aanwijzing Opiumwet. Het huidige landelijke beleid kent 
echter als uitgangspunt dat op lokaal niveau men het beste inzicht heeft welke maatregelen 
effectief zijn. Afstemming over het lokale maatwerk vindt plaats in de lokale driehoek OM, 
politie en gemeente. Vanwege deze keuze wordt het afstandscriterium niet vastgelegd in 
landelijke wetgeving. Het staat gemeenten vrij om, op basis van de lokale situatie, de grens van 
350 meter al dan niet te hanteren. De minister van veiligheid en justitie heeft alle 
burgemeesters, de beoogde korpschefs van de Nationale Politie, de voorzitter van het College 
van Procureurs-generaal en de voorzitter van de VNG bij brief van 20 november 2012 over de 
wijzigingen in het landelijke beleid geïnformeerd. Op 13 december 2012 werd als gevolg hiervan 
een nieuwe Aanwijzing Opiumwet (2012A021) vastgesteld door het College van Procureurs-
generaals.  
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-  

Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op het tegengaan en reduceren van drugsgebruik, zeker 
voor zover leidend tot gezondheids- en sociale schade. Daarnaast richt het zich op het 
voorkomen en verminderen van de maatschappelijke schade die aan het gebruik van, de 
productie van, en de handel in drugs is verbonden. Vanuit deze benadering is een onderscheid 
gemaakt tussen drugs met onaanvaardbare risico's voor de gezondheid en drugs waarvan de risico's 
minder groot worden geacht, kortweg het onderscheid in harddrugs en softdrugs. Door in beperkte 
mate de verkoop van softdrugs voor eigen gebruik te gedogen wordt beoogd de markten van 
softdrugs en harddrugs te scheiden teneinde te voorkomen dat softdruggebruikers gemakkelijk in 
aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs. De landelijke politiek heeft in de 
voorgaande jaren naar aanleiding van adviezen van de ‘Adviescommissie drugsbeleid’ aangegeven 
dat de onderstaande vier zaken moeten worden nagestreefd: 
 

1. Aandacht voor gebruik van alcohol en drugs door jongeren:  
 Schade aan persoonlijke groei (fysieke en geestelijke problemen op langere termijn) 
 Schade in brede zin (meervoudig probleem gedrag) 
 Beeldvorming (drugsgebruik is niet normaal en niet goed) 
 Ouders betrekken in de voorlichting 
 Alcohol niet onder de 18 jaar 
 Vroegtijdige integrale signalering. 
 

2. Coffeeshops terug naar waar ze voor bedoeld zijn; het bedienen van de lokale markt 
(teneinde een scheiding van de markt voor soft- en harddrugs te bevorderen). 
Vanwege de bijzondere plek van de coffeeshops in het Nederlandse recht zijn ze gevoelig voor 
criminele infiltratie. Met name waar het gaat om grootschalige shops is het risico groot. Daarom is 
een betere controle gewenst. De ‘Adviescommissie drugsbeleid’ en de landelijke politiek delen echter 
de mening dat de mogelijkheid voor volwassen consumenten om op een rustige manier cannabis te 
kopen of te gebruiken ook in de toekomst behouden dient te worden, hoewel deels illegaal van 
karakter. Kernpunten van het beleid worden: 1. De coffeeshop dient als klein etablissement te worden 
gericht op de lokale gebruiker. 2. Bij het bepalen van het aantal coffeeshops dient de lokale situatie in 
ogenschouw genomen te worden. 3. Het integrale beleid gericht op de bestrijding van de 
georganiseerde criminaliteit, ook in relatie tot de coffeeshop, wordt voortgezet. ‘De landelijke 
politiek is van oordeel dat kleinschalige coffeeshops voor zowel controlerende (lokale, 
vergunningverlenende) instanties en handhavingsdiensten, als voor gebruikers voordelen heeft. 
Kleinschaligheid leidt tot een betere beheersbaarheid van overlast- en criminaliteitsrisico’s; de 
gebruiker weet zich verzekerd van een veilige omgeving, waarbij de exploitant van de coffeeshop zich 
betrokken voelt bij zijn klantenkring.’ 

 

3. Versterking en verbreding van de strijd tegen georganiseerde drugsmisdaad. 
 

4. Permanente monitoring van het beleid en betere samenwerking van de beleidsinstanties. 
Dit vereist een alerte integrale politieke sturing. 
 

Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het bereiden, bewerken, verkopen en  
aanwezig hebben van zowel harddrugs als softdrugs verboden. Op grond van het zogeheten 
opportuniteitsbeginsel kan het OM echter een gedoogbeleid voeren. In de Aanwijzing Opiumwet is 
alleen in het verband van het coffeeshopbeleid en de gebruikersruimte sprake van gedogen van 
bepaalde strafbare feiten. Dit moet worden onderscheiden van een lage opsporingsprioriteit die op 
andere punten aan strafbare feiten wordt toegekend. Volgens de Aanwijzing Opiumwet van het 
College van procureurs-generaal, d.d. 1 januari 2012, ligt de grondslag van het gedoogbeleid in een 
afweging van belangen waarbij het belang van handhaving moet wijken voor een hoger algemeen 
belang, namelijk het belang van de volksgezondheid (scheiding der markten) en de openbare orde. 
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4.1 Artikel  13b Opiumwet (alias Wet Damocles) 
Binnen het ‘Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013’ kan de burgemeester bij 
zijn optreden gebruik maken van de bevoegdheden uit artikel 13b Opiumwet.  
De burgemeester is bevoegd een last onder bestuursdwang op te leggen, indien sprake is van 
een overtreding van de Opiumwet. Dit laatste houdt in dat in woningen of lokalen of op daarbij 
behorende erven een middel als bedoeld in lijst I of II behorend bij de Opiumwet moet zijn 
verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig moet zijn geweest. Zoals hiervoor genoemd 
geldt met het oog op de jurisprudentie, ook het hebben van een handelsvoorraad nog niet 
geoogste planten als sluitingsgrond in de zin van artikel 13b. De burgemeester zal tevens 
gebruikmaken van de bevoegdheid in art. 13b Opiumwet als de gedoogcriteria, zoals die gelden 
voor coffeeshophouders, niet worden nageleefd. 
 

Tekst artikel 13b Opiumwet d.d. 1 juli 2013: 
 

1.  De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in 
woningen of lokalen dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen behorende erven 
een middel als bedoeld in lijst I of II wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel 
daartoe aanwezig is. 
 

2.  Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het 
eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de 
tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, 
tandartsen of dierenartsen. 

 
 

4.2 Artikel 174a Gemeentewet (alias Wet Victoria) 
Op grond van deze bepaling kan de burgemeester een woning, een niet voor het publiek 
toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf sluiten, als door gedragingen 
de openbare orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord of er ernstige vrees 
bestaat voor verstoring van de openbare orde. Artikel 174a Gemeentewet zal slechts in zeer 
uitzonderlijke gevallen toegepast kunnen worden, gezien de strenge eisen die aan de verstoring 
van de openbare orde worden gesteld. Criteria, waarmee bij de toepassing van art. 174a 
rekening moet worden gehouden, zijn: 

 er moet sprake zijn van gedragingen in de te sluiten woning en tevens van een verstoring 
van de openbare orde rond die woning. Het begrip openbare orde strekt zich in art. 174a 
verder uit dan alleen de woning; de burgemeester kan ook de verstoring van de 
openbare orde op bijvoorbeeld het erf meewegen in zijn beslissing, en zelfs verstoring 
van de openbare orde die wordt ervaren in naburige woningen 

 voor verstoring van de openbare orde in de zin van art. 174a is vereist dat sprake is van 
een ernstige bedreiging van zowel de veiligheid, als de gezondheid van mensen in de 
directe omgeving van de woning. Hier geldt dus een strenge cumulatieve eis 

 de sluiting moet voldoen aan de eisen van proportionaliteit (de duur van de sluiting moet 
primair bepaald worden door de ernst van de overlast en –in samenhang daarmee- de 
verwachting over de tijd die nodig zal zijn om een situatie te bereiken waarin de sluiting 
opgeheven kan worden zonder een te groot risico voor terugkeer van verstoring van de 
openbare orde) 
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 het besluit moet voldoen aan de eisen van subsidiariteit, d.w.z. er mogen geen andere 
minder ingrijpende middelen zijn om de verstoring van de openbare orde in voldoende 
mate te kunnen bestrijden 

 in het kader van de zorgvuldigheidseis moet de burgemeester kunnen aantonen dat hij 
onderzocht heeft of het noodzakelijk is aan de bewoners vervangende woonruimte aan 
te bieden (schrijnende gevallen) zonder het geven van een waarschuwing door middel 
waarvan de bewoners expliciet op de hoogte worden gebracht van de hen te verwijten 
gedragingen, is het niet goed denkbaar dat de toepassing van de bevoegdheid van art. 
174a, 1e lid in overeenstemming is met het in art. 8 EVRM gewaarborgde recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (door middel van de waarschuwing wordt 
de in te algemene bewoording gestelde bepaling geconcretiseerd zodat voldaan wordt 
aan de eis van ‘voorzienbaarheid’) 

 art. 174a, 4e lid verplicht tot het bieden van een termijn waarbinnen de bewoner zelf de 
gelegenheid krijgt een eind te maken aan de verstoring van de openbare orde 

 een besluit tot sluiting moet deugdelijk worden gemotiveerd; de rechter eist dat de 
verstoring van de openbare orde rond de woning aangetoond wordt met behulp van 
concrete, objectieve en verifieerbare gedragingen (bv. opgemaakte processen verbaal). 

 

4.3 WKPB-register 
Tijdelijke sluitingen van woningen en lokalen worden geregistreerd in het WKPB-register, zoals 
dat is voorgeschreven in de op 1 juli 2007 inwerking getreden Wet Kenbaarheid 
Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB). Deze wet houdt in dat iedere overheidsinstantie die 
publiekrechtelijke beperkingen mag opleggen hier een administratie van moet bijhouden. 
Daarnaast is het verplicht de gegevens over kadastrale objecten, waarop een beperking rust, te 
melden aan de zogenaamde Landelijke Voorziening. Dit betekent dat elk besluit tot sluiting, dat 
op basis van de artikelen 13b Opiumwet of 174a Gemeentewet wordt genomen, centraal binnen 
de gemeente Hardenberg wordt geregistreerd, waarna de melding aan de Landelijke Voorziening 
wordt verzorgd. 
 

4.4 Andere bestuursrechtelijke sancties 
De toepassing van bestuursdwang door de burgemeester laat onverlet de toepassing van andere 
bestuursrechtelijke bevoegdheden. 
 

4.5 Definities 
1. Harddrugs: Middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij de Opiumwet, met 

uitzondering van softdrugs. 
2. Softdrugs: hasjiesj en hennep (ook stekjes), zoals omschreven in lijst II behorend bij de 

Opiumwet. 
3. Handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel 

het daartoe aanwezig zijn daarvan. 
4. Woning: een voor bewoning bestemd gebouw. 
5. Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats en 

dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. 
6. Standplaats: een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop 

voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van 
andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. 

7. Woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen 
naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot dag- of 
nachtverblijf van één of meer personen. 
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8. Woonkeet: een loods, keet of ander soortgelijk bouwwerk, bestemd om te voorzien in een 
tijdelijke behoefte aan woongelegenheid. 

9. Gebouw: een bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt. 

10. Een voor het publiek toegankelijk lokaal: een besloten ruimte, die - al dan niet met enige 
beperking - voor het publiek toegankelijk is, niet zijnde een woning. 

11. Een niet voor het publiek toegankelijk lokaal: een besloten ruimte, die niet voor het publiek 
toegankelijk is, niet zijnde een woning. 

12. Coffeeshop:  een alcoholvrije horeca-inrichting waar handel in en gebruik van 
cannabisproducten plaatsvindt en waarvan de exploitant, zijnde een natuurlijk persoon, in 
het bezit is van een daartoe door de burgemeester verleende gedoogbeschikking. 
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5.1 Strafrecht 
De effectiviteit van het optreden tegen illegale drugshandel is effectiever naarmate de te treffen 
maatregelen ingrijpender zijn en langer doorwerken. Uitsluitend strafrechtelijk optreden tegen 
eigenaars, bewoners of exploitanten van illegale verkooppunten is niet altijd voldoende. Zodra 
zij strafrechtelijk worden vervolgd, wordt hun plaats relatief eenvoudig ingenomen door 
anderen. Het illegale verkooppunt blijft dan bestaan. Het daadwerkelijk opheffen van een 
illegaal verkooppunt zal een aanzienlijk hogere drempel voor voortzetting van de activiteiten 
betekenen, hoewel verplaatsing naar elders natuurlijk nooit uitgesloten kan worden.  
Een integrale aanpak zal vaak de beste aanpak zijn. Het Openbaar Ministerie vervolgt in principe 
elke verdachte van illegale drugshandel. Strafrechtelijke vervolging leidt normaliter tot een 
schikkingsvoorstel door het OM (geldboete of taakstraf) of een uitspraak van de rechtbank. Een 
en ander is afhankelijk van de aard van de zaak, hoewel illegale drugsverkoop in het algemeen 
aan de strafrechter wordt voorgelegd. 
 

5.2 Bestuursrecht 
De systematiek van het bestuursrecht is een andere dan die van het strafrecht. Het doel van het 
bestuursrecht is het wegnemen van de illegale/ongewenste situatie en niet het opleggen van 
een bestraffende sanctie. Er wordt gesproken van een herstelsanctie. Daarom zijn de 
procedurevoorschriften van het bestuursrecht anders en dient er altijd een belangenafweging 
plaats te vinden. De bestuursdwangbevoegdheid van de burgemeester is een discretionaire 
bevoegdheid. De toepassing van bestuursdwang kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de 
betrokkenen, met name bij bewoners van een woning. Artikel 13b Opiumwet raakt het recht op 
respect voor de woning zoals dat is vastgelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). 
Gebruik maken van bestuursdwang wordt in beginsel toelaatbaar geacht wanneer: 

 Er sprake is van een verboden situatie en/of overtreding van een wettelijk voorschrift 
 En het belang van daadwerkelijk optreden zorgvuldig wordt gemotiveerd 
 En de op te leggen maatregel in redelijke verhouding staat tot de overtreding 

(proportionaliteit en subsidiariteit). 
 

5.3 Beleidsuitgangspunten 
De burgemeester kan op grond van artikel 13b Opiumwet een last onder bestuursdwang 
opleggen die is gericht op het beëindigen van de overtreding van de Opiumwet. Ten aanzien van 
de toepassing van deze handhavingsbevoegdheid gelden de volgende uitgangspunten: 
 

1. Handel in drugs is een strafbaar feit op grond van de Opiumwet.  
2. Indien in een lokaal of op een daarbij behorend erf drugs wordt verkocht, afgeleverd of 

verstrekt, dan wel daartoe aanwezig is, dan maakt de burgemeester in beginsel gebruik 
van zijn bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 13b van de 
Opiumwet, tenzij die handel - met inachtneming van de in het Drugs- en 
coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013 aangegeven voorschriften en beperkingen 
- plaatsvindt in de door de gemeente gedoogde coffeeshop. 

3. Indien in een woning of op een daarbij behorend erf handel drugs wordt verkocht, 
afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig is, dan maakt de burgemeester in 
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beginsel gebruik van zijn bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in 
artikel 13b van de Opiumwet.  

4. Het begrip ‘woningen’ omvat ook andere vormen van (tijdelijke) woonverblijven en 
onderkomens, zoals woonwagens, woonschepen en woonketen. 

5. Onder het begrip ‘lokaal’ wordt een - al dan niet voor publiek toegankelijke - besloten 
ruimte verstaan, niet zijnde een woning. Hier worden onder meer horecabedrijven, 
(sport)kantines, bergingen, buurthuizen, wijk-, verenigings-, en clubgebouwen, 
winkelruimten, bedrijfshallen en kantoorruimten toe gerekend.   

6. In de rechtspraak is uitgemaakt dat de teelt van meer dan vijf hennepplanten beschouwd 
moet worden als de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs. Het Drugs- en 
coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013 sluit daarbij aan: bij het aanwezig hebben 
van vijf of minder planten of stekjes van softdrugs zal bestuursrechtelijk geen actie 
ondernomen worden. 

 

5.4 Stappenplan 
Bij de toepassing van bestuursdwang op grond van artikel 13b Opiumwet zal het volgende 
stappenplan als leidraad dienen: 
 
1.Voorbereiding  
De feitelijke constatering van de verkoop, levering of verstrekking van drugs, of het aantreffen 
van daartoe aanwezige drugs is voldoende om op grond van artikel 13b Opiumwet bestuurlijk op 
te treden. Alle meldingen en feitelijke constateringen van drugshandel worden door de politie 
aan de gemeente (de burgemeester) gemeld. De gemeente verzamelt en bundelt deze, samen 
met eventuele waarschuwingsbrieven aan de bewoners of de exploitant. Op grond van deze 
feiten kan de burgemeester overgaan tot sluiting van de woning of het lokaal. De casus wordt in 
de lokale driehoek besproken. In tegenstelling tot de dossiervorming bij het gebruik van artikel 
174a Gemeentewet, hoeft er bij het gebruik van artikel 13b Opiumwet geen overlast 
aangetoond te worden, maar voor zover die informatie aanwezig is, wordt die wel in het dossier 
betrokken.  
 
2. Waarschuwing 
Toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom gebeurt conform het 
gestelde in de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat, voorafgaande hieraan, door de 
burgemeester een schriftelijke waarschuwing wordt gegeven, mits de spoedeisendheid en/of 
ernst van de casus zich hiertegen niet verzet. De overtreder wordt daarbij van de geconstateerde 
feiten schriftelijk op de hoogte gesteld. Dit geldt als een officiële waarschuwing, waarbij 
meegedeeld wordt wat de consequenties zullen zijn bij voortzetting van de overtreding(en).  
Bij toepassing van een last onder bestuursdwang of dwangsom, dient op grond van art. 5:24 lid 2 
Awb een termijn gesteld te worden waarbinnen de belanghebbende de tenuitvoerlegging kan 
voorkomen door zelf maatregelen te nemen. De overtreder wordt in de gelegenheid gesteld zijn 
zienswijze naar voren te brengen. Ook de eigenaar van het lokaal of de woning wordt hiervan 
(schriftelijk) op de hoogte gesteld. Wanneer er sprake is van vereiste spoed of wanneer het een 
ernstige overtreding betreft, kan besloten worden tot toepassing van spoedeisende 
bestuursdwang, waarbij een waarschuwing of voorafgaande last achterwege blijft. Voor het 
bepalen van de ernst en het spoedeisende karakter van de overtreding fungeert de in dit 
beleidsdocument opgenomen handhavingsmatrix Opiumwet als uitgangspunt.  
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3. Belangenafweging en vervolgstappen  
De burgemeester moet voorafgaand aan het nemen van het sluitingsbesluit de gevolgen van zijn 
besluit afzetten tegen de gevolgen die dit met zich meebrengt voor de overtreder. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel. Daarbij 
betrekt de burgemeester de eventuele zienswijze van de overtreder. Voordat de burgemeester 
overgaat tot sluiting van een woning of lokaal, wordt de overtreder/belanghebbende in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op het voorgenomen besluit. Horen kan zowel 
schriftelijk als mondeling (dus ook telefonisch op zeer korte termijn) (art. 4:9 Awb). Het 
daadwerkelijke besluit tot toepassing van bestuursdwang wordt genomen met inachtneming van 
de kenbaar gemaakte zienswijze. De burgemeester kan op grond van artikel 4:11, derde lid, Awb 
het horen van een belanghebbende achterwege laten wanneer er sprake is van vereiste spoed of 
wanneer het beoogde doel alleen bereikt kan worden als belanghebbende daarvan niet van te 
voren in kennis wordt gesteld. 
 
4. Motivering sluiting 
De gemeente, de politie, het OM en eventueel andere partijen werken op grond van de lokale 
beleidsregels samen en treden gezamenlijk op tegen niet-gedoogde verkooppunten. Zij maken 
daarbij gebruik van (een mix van) strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en eventueel 
civielrechtelijke maatregelen die in zwaarte oplopen. Wanneer de burgemeester overgaat tot 
sluiting voor een bepaalde periode, dan zal dit besluit voldoende moeten worden gemotiveerd. 
Hierbij is de eis van proportionaliteit en subsidiariteit een factor van belang. Voor het bepalen 
van de sluitingstermijn wordt de daartoe opgestelde handhavingsmatrix gehanteerd. Het is 
daarbij van belang om te beseffen dat het toepassen van bestuursdwang geen strafrechtelijke 
veroordeling of bestraffende sanctie inhoudt. Zo is deze bevoegdheid ook niet bedoeld. Deze 
bevoegdheid is gericht op het herstel van de rechtsorde en het wegnemen van de overtreding. 
Daarbij is het van belang de toeloop tot het pand te beëindigen. Wanneer de sluitingstermijn 
daarvoor te kort blijkt, kan de burgemeester de sluiting verlengen. 
  
5. Bekendmaking sluitingsbevel 
De burgemeester brengt de overtreder voorafgaand aan de toepassing van bestuursdwang 
schriftelijk op de hoogte van het sluitingsbevel. Ook de eigenaar van het lokaal of de woning 
wordt hiervan op de hoogte gesteld. Als er sprake is van vereiste spoed of wanneer het beoogde 
doel alleen bereikt kan worden als belanghebbenden daarvan niet van te voren in kennis worden 
gesteld, vindt de opschriftstelling en uitreiking van het besluit zo spoedig mogelijk plaats nadat 
de bestuursdwang is toegepast (art. 5:31 lid 2 Awb). Bij de aanpak van hennepteelt, drugshandel 
en -productie zal daarvan als regel sprake zijn. 
Het bevel tot sluiting van een lokaal of woning is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. De 
overige bepalingen van deze wet zijn dan ook van toepassing. Dit betekent dat alle 
belanghebbenden tegen het besluit bezwaar kunnen aantekenen en vervolgens, na de beslissing 
op het bezwaarschrift, beroep bij de bestuursrechter kunnen instellen. Belanghebbenden zijn in 
ieder geval de bewoners van de woning of het lokaal en (in geval van verhuur) de eigenaar. 
  
6. Feitelijke sluiting  

 Bij de uitvoering van de sluiting kunnen naast een medewerker van de gemeente en 
politie ook de woningcorporatie, een aannemer, het energiebedrijf, de GGD en 
eventueel een medewerker van een verslavingszorginstelling aanwezig zijn. Het pand 
wordt indien gewenst ontruimd, zo nodig ontsmet, de nutsvoorzieningen worden 
afgesloten en de deuren en ramen worden zo nodig dichtgetimmerd en verzegeld.  
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 Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
dient de sluiting van het pand binnen vier dagen te worden ingeschreven in de landelijke 
voorziening. 

 Vervangende woonruimte: het kan voorkomen dat bewoners die niet met de 
drugshandel in en rond het pand te maken hebben, getroffen worden door een 
sluitingsbevel. Uit jurisprudentie met betrekking tot artikel 8 van het EVRM blijkt dat in 
dit geval aan de ‘onschuldige bewoner’ passende vervangende woonruimte moet 
worden aangeboden.  

 Het doorbreken van het zegel levert een strafbaar feit op grond van artikel 199 Wetboek 
van Strafrecht op. 
 

7. Kostenverhaal 
De kosten van sluiting kunnen ingevolge art. 5:25 eerste lid Awb op de overtreder worden 
verhaald. In de dwangbeschikking moet hiervan melding worden gemaakt. Kostenverhaal kan 
plaatsvinden bij dwangbevel (artikel 5:26 Awb). Voordat de kosten per dwangbevel worden 
ingevorderd, zal eerst geprobeerd worden de kosten te innen via het versturen van een 
aangetekende nota. 
 
8. Heropening 

 Na afloop van de sluitingstermijn vindt overleg plaats tussen de gemeente en de 
eigenaar/verhuurder van het pand.  

 Wanneer na heropening van een pand de drugshandel opnieuw plaatsvindt, wordt zo 
mogelijk opnieuw een sluitingsbevel uitgevaardigd. 
 

Zowel huur- als koopwoningen in (onder)huur als woningen in eigendom kunnen op grond van 
artikel 13b Opiumwet worden gesloten. Bij huurwoningen van een woningcorporatie behoort 
een verbod op het handelen in strijd met de Opiumwet veelal tot de standaardclausules in het 
huurcontract. Ook in het Hennepprotocol IJsselland is het opzeggen van het huurcontract door 
de woningcorporatie als sanctie opgenomen. Indien bij huurwoningen van een particuliere 
verhuurder de huurovereenkomst door deze niet wordt opgezegd kan het College van B&W op 
grond van artikel 14 Woningwet (alias Wet Victor) de eigenaar sommeren de woning in gebruik 
te geven aan een andere huurder, dan wel deze in beheer te geven van bijvoorbeeld een 
woningcorporatie. Daarbij kan het College van B&W de eigenaar verplichten het pand op te 
knappen of andere voorwaarden stellen. Indien de eigenaar (bewoner, dan wel particulier 
verhuurder) in gebreke blijft kan een dwangsom worden opgelegd. Indien de bevoegdheid van 
artikel 14 Woningwet geen uitzicht heeft geboden op een duurzaam herstel van de openbare 
orde, kan de woning op grond van artikel 77 Onteigeningswet worden onteigend.  
 

5.5 Handhavingsmatrix en beleidscriteria 
Voor handhaving van de Opiumwet is de gecoördineerde inzet van het openbaar bestuur, het 
openbaar ministerie en de politie vereist. Uitgangspunt is dat de burgemeester handhavend 
optreedt als er zich een overtreding als genoemd in artikel 13b Opiumwet voordoet. Ten 
behoeve hiervan is een handhavingsmatrix opgesteld. Deze geeft aan geeft aan hoe er 
opgetreden wordt. De handhavingsmatrix heeft zowel betrekking op woningen als op lokalen 
(geen coffeeshops zijnde). Een vervolgstap uit de matrix wordt alleen genomen indien de 
overtreding plaatsvindt binnen 3 jaar na de eerdere overtreding. De matrix heeft tot doel: 
 

 de handhavingsactiviteiten van politie, justitie en gemeente op elkaar af te stemmen en 
waar mogelijk complementair te laten zijn (handhavingsarrangement). 
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 te realiseren dat geconstateerde overtredingen gevolgd worden door een adequate 
reactie die qua intensiteit zo goed mogelijk aansluit bij de ernst van de overtreding en 
het beoogde effect heeft, namelijk het handhaven van de Opiumwet. 

 kenbaar te maken aan de ‘overtreder’ welke maatregel hij van de overheid kan 
verwachten na een overtreding, waardoor er mogelijk tevens een preventieve werking 
vanuit gaat. 

 In beginsel sluit de zwaarte van de maatregel aan op de aard en de frequentie van de 
overtreding, teneinde te bereiken dat de overtreding ongedaan wordt gemaakt, dan wel 
herhaling wordt voorkomen, in het kader van de bestuursrechtelijk handhaving. De 
getrapte sanctionering wordt in de matrix weergegeven. 

 
Er zijn echter situaties die dermate ernstig zijn dat van de matrix afgeweken moet kunnen 
worden. Bijvoorbeeld als er een combinatie is van aanwezigheid van soft- en harddrugs, of 
tussen kweken/telen en aanwezigheid van soft- of harddrugs, of indien er een combinatie 
bestaat met andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld vuurwapenbezit of mensenhandel.  
De situering van het lokaal of de woning (op woonwijk of bedrijventerrein, dicht bij school e.d.) 
en de mate van overlast voor de omgeving kunnen eveneens meewegen in het bepalen van de 
invulling van de bestuursdwang. Ook wanneer een overtreding opgevolgd wordt door een 
overtreding uit een andere categorie van de matrix, kan er aanleiding zijn om van de matrix af te 
wijken. Tot slot kan er aanleiding zijn af te wijken indien er sprake is van ernstige gevaarzetting 
bijvoorbeeld door brandgevaar. Van het in de matrix vervatte arrangement zal dan ook in 
bepaalde gevallen worden afgeweken door de burgemeester, bijvoorbeeld door één of twee 
stappen van de matrix over te slaan, door spoedshalve bestuurlijke maatregelen te treffen of 
door te kiezen voor een (al dan niet strengere) andere matrixcategorie.  
De toepassing van bestuursdwang is gericht op het herstel van de veiligheid en van de openbare 
orde. Daarbij is het van belang de toeloop tot het pand te beëindigen. Wanneer de sluitings-
termijn daarvoor te kort blijkt, kan de burgemeester de sluiting verlengen. Kortom, de matrix is 
een richtlijn en een hulpmiddel ten behoeve van de handhaving. Elk geval blijft echter op zich 
staan, en per casus zal er gezocht worden naar maatwerk. Het is aan de burgemeester om per 
concreet geval te bepalen hoe aan de bevoegdheid tot handhaving invulling wordt gegeven. 

 
Handhavingsmatrix Opiumwet 
 
Overtreding 
 

1e  constatering 2de constatering  3de constatering  4de constatering 

Handel in, verstrekking 
van, dan wel 
aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid 
softdrugs in een woning 
of lokaal, of op een 
daarbij behorend erf 
 

Waarschuwing 
voor toepassen 
bestuursdwang 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 3 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 6 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 12 
maanden 

Handel in, verstrekking 
van, dan wel 
aanwezigheid van een 
handelshoeveelheid 
harddrugs in een 
woning of lokaal, of op 
een daarbij behorend erf 
 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 3 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 6 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 12 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal voor 
onbepaalde tijd 
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Verkoop van, dan wel 
verstrekking van, soft- 
en/of harddrugs in een 
woning of lokaal, of op 
een daarbij behorend erf 
aan minderjarigen 
  

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 3 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 6 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal tot 
maximaal 12 
maanden 

Bestuursdwang: 
sluiting van de 
woning of het 
lokaal voor 
onbepaalde tijd 

 
 
5.6 Drugshandel in woningen of lokalen in eigendom van de gemeente of op een daarbij 
behorend erf 
In het geval dat de (rechtspersoon) gemeente Hardenberg de verhuurder van een woning, 
woonwagen, lokaal of gebouw is, geldt dat wanneer sprake is van handhaving op grond van het 
Drugs- en coffeeshopbeleid gemeente Hardenberg 2013, de gemeente in beginsel zal overgaan 
tot ontbinding van de huurovereenkomst. Ontbinding van de huurovereenkomst kan na 
toepassing van art. 13b Opiumwet of op basis van de Woningwet, dan wel na toepassing van art. 
174a Gemeentewet, buitengerechtelijk geschieden. De sluiting geeft een titel voor 
buitengerechtelijke ontbinding op grond van art. 7:231 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Bij gedwongen 
ontruiming is de tussenkomst van de civiele rechter noodzakelijk. In voorkomende gevallen kan 
de gemeente ook uitsluitend gebruikmaken van de haar als verhuurder toekomende rechten om 
de huurder of gebruiker uit de woning, woonwagen of het gebouw te zetten. In geval van schade 
zal die op de huurder verhaald worden.  
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6.1 Coffeeshop 
Een coffeeshop is een alcoholvrije horeca-inrichting waar handel in en gebruik van 
cannabisproducten plaatsvindt en waarvan de exploitant, zijnde een natuurlijk persoon, in het 
bezit is van een daartoe door de burgemeester verleende gedoogbeschikking. Deze bedrijven 
kunnen ook andere namen voeren, zoals koffieshops, theehuis, milkshake-bar of iets dergelijks. 
Voor de verzamelterm ‘coffeeshop’ is gekozen omdat deze term voor de aanduiding van een 
inrichting waar tevens softdrugs worden verhandeld het meeste is ingeburgerd. In een 
coffeeshop mogen alleen producten als vermeld in lijst II onderdeel B behorende bij artikel 3 van 
de Opiumwet (zogenaamde softdrugs) verkocht worden. Dit zijn cannabisproducten, die onder 
te verdelen zijn in hasj (de hars van een hennepplant) en marihuana (de verkruimelde bladen 
van de hennepplant). De producten worden ook wel aangeduid als (Neder)-wiet, weed, stickie, 
joint, en dergelijke. Spacecake valt ook onder de definitie omdat hierin cannabis is verwerkt. 
De burgemeester kan besluiten om tegen de exploitatie van een coffeeshop niet handhavend op 
te treden middels een gedoogbeschikking. Een dergelijke beschikking bestaat uit een besluit met 
voorschriften waaraan de coffeeshop en de coffeeshop-exploitant dienen te voldoen om 
handhavend optreden van de burgemeester op grond van artikel 13b van de Opiumwet te 
ontlopen. De gedoogbeschikking komt op naam van de exploitant te staan, zijnde een natuurlijk 
persoon, wordt voor één bepaalde locatie verleend, en is niet overdraagbaar. 
 

6.2 Maximumstelsel 
 De gemeente Hardenberg hanteert een maximumstelsel op grond waarvan maximaal 

één coffeeshop binnen de gemeente, en wel alleen in de kern Dedemsvaart, gevestigd 
mag zijn. 

 Dit maximum is bereikt en wordt ingevuld met coffeeshop ‘Far Out’ aan de Wisseling 5 te 
Dedemsvaart, die voor onbepaalde tijd gedoogd wordt. 

 Vestiging van meer dan één coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wordt niet 
toegestaan. 

 Vestiging van een coffeeshop in een andere kern dan Dedemsvaart wordt niet 
toegestaan. 

 Vestiging van headshops, growshops en smartshops binnen de gemeente wordt niet 
toegestaan.  

 

6.3 Gedoogcriteria coffeeshops 
In dit beleid worden de landelijke gedoogregels van het Openbaar Ministerie, de zogeheten 
AHOJGI-criteria, overgenomen. Naast toepassing van deze criteria, stelt de burgemeester 
aanvullende criteria waaraan de coffeeshop dient te voldoen. 
 
AHOJGI-criteria: 
 

 (A) Geen affichering.  
De coffeeshop mag geen enkele vorm van reclame maken, anders dan een summiere 
aanduiding op de gevel van de betreffende lokaliteit. Het maken van reclame is strafbaar 
op grond van artikel 3b Opiumwet. Dit betekent geen reclame aan de gevel, geen 
verwijsborden, geen afbeeldingen van hennepbladen of andere symbolen, geen reclame 
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of vermelding in huis-aan huisbladen, op kabelkranten, in gidsen, op internet, op social 
media etc. Ook is het niet toegestaan om clubs of (sport)verenigingen te sponsoren door 
middel van shirtreclame en dergelijke.  
 

 (H) Geen harddrugs.  
In de coffeeshop mogen geen harddrugs aanwezig zijn en/of worden bereid, verstrekt of 
verkocht. 

 

 (O) Geen overlast.  
De exploitatie van de coffeeshop mag niet leiden tot een aantasting van het woon- of 
leefklimaat in directe omgeving, in de vorm van hinderlijk gedrag, 
samenscholen/rondhangen van bezoekers/klanten, openlijk gebruik van drugs, 
verkeersoverlast, geluidsoverlast, vervuiling en dergelijke. De exploitant en/of beheerder 
dienst er op toe te zien dat door de bezoekers van de inrichting geen overlast voor de 
woon- en leefomgeving wordt veroorzaakt. Hierbij is het goed om te beseffen dat niet 
iedere klacht kan leiden tot onmiddellijke sluiting van de coffeeshop. Coffeeshop worden 
gezien een alcoholvrije horeca-inrichting, daarbij hoort als vanzelfsprekend enige vorm 
van hinder, zoals geluidshinder van komende en gaande bezoekers. De overlast dient dan 
ook voldoende ernstig en overtuigend te zijn om op te wegen tegen de in het geding 
zijnde belangen van de coffeeshopexploitant.  Daarnaast dient er sprake te zijn van 
objectief waargenomen overlast door de politie of de gemeente, ondersteund door 
controleerbare en verifieerbare feiten.  

 

 (J) Geen verkoop aan en toegang voor jeugdigen beneden de achttien jaar.  
De coffeeshopexploitant dient bezoekers bij binnentreding van de coffeeshop om 
legitimatie te vragen om na te gaan of voldaan wordt aan deze leeftijdsbepaling. 

 

 (G) Geringe hoeveelheden.  
Er mag geen handel plaatsvinden in grotere hoeveelheden per transactie dan geschikt 
voor eigen gebruik, en dat is bepaald op 5 gram. Onder ‘transactie’ wordt begrepen alle 
koop en verkoop in één coffeeshop op een zelfde dag met betrekking tot eenzelfde 
koper. Daarnaast mag de aanwezige handelsvoorraad in één coffeeshop niet groter zijn 
dan 500 gram softdrugs. 

 

 (I) Uitsluitend toegang voor en verkoop aan ingezetenen van Nederland.  
Onder een ingezetene wordt verstaan: een persoon die zijn (woon)adres heeft in een 
gemeente van Nederland. De coffeeshophouder dient dit vast te stellen aan de hand van 
een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een uittreksel GBA. 

 
Aanvullende criteria: 
 

 Geen alcohol 
In de coffeeshop mogen geen alcoholische dranken verkocht worden of aanwezig zijn. De 
exploitant van de coffeeshop kan uitsluitend een vergunning ontvangen voor de verkoop 
van alcoholvrije dranken. 
 

 Geen verkoop van andere softdrugs dan cannabis 
De verkoop, levering, aanwezigheid van, en het gelegenheid geven voor gebruik van 
andere drugs dan cannabisproducten, zoals hallucinerende paddenstoelen, andere 
ecodrugs en smartproducten, is verboden in de coffeeshop. 
 

 Beperkte openingstijden 
De coffeeshop mag slechts geopend zijn tussen 12.00 uur en 0.00 uur.  
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 Minimale afstand tot scholen 
Vestiging van een coffeeshop in de nabijheid van scholen is niet toegestaan. De minimale 
afstand tussen een coffeeshop en nabijgelegen scholen bedraagt 350 meter. Onder 
‘scholen’ wordt verstaan zowel basisscholen als scholen voor voortgezet onderwijs. 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. 
 

 Geen kansspelautomaten  
In de coffeeshop mag geen kansspelautomaat aanwezig zijn. Aan de exploitant wordt 
geen aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat verleend. De coffeeshop 
behoort tot de zogeheten laagdrempelige horeca-inrichtingen, waarin - met de 
benodigde aanwezigheidsvergunning - uitsluitend maximaal twee 
behendigheidsautomaten zijn toegestaan. 

 

 Geen terras 
Het inrichten en gebruikmaken van een terras bij de coffeeshop is niet toegestaan. Dit 
om te voorkomen dat publiek ongewild in aanraking komt met softdrugs en om te 
voorkomen dat de drempel te laag wordt. 
 

 Vrije toegankelijkheid voor personen ouder dan achttien jaar 
De coffeeshop dient vrij toegankelijk te zijn voor personen ouder dan achttien jaar. 
Verkoop en gebruik van softdrugs achter gesloten deuren levert eerder argwaan op bij 
omwonenden dan een niet overlast veroorzakende open handel in een vrij toegankelijke 
inrichting. Bovendien belemmert het de controlerende en toezichthoudende 
overheidstaken. Ter wering van ongewenste klanten en ten behoeve van de 
leeftijdscontrole kan de exploitant een portier aanstellen. 
 

 Betalingsbepalingen 
De cannabisproducten mogen niet gratis verstrekt worden en moeten direct worden 
afgerekend. Stempel- of zegelkaarten, verkoop op rekening, ruilen tegen goederen, 
onderpand, dan wel in ruil tegen het verrichten van werkzaamheden of anderszins, is 
niet toegestaan. Een prijslijst moet duidelijk zichtbaar aanwezig zijn. 

 

 Aanwezigheid beheerder of exploitant 
De exploitant en/of beheerder van de coffeeshop moet altijd in het pand aanwezig zijn 
en toezicht houden. 
 

 Personeelsbeleid 
Beheerders van de coffeeshop dienen een arbeidsovereenkomst met de exploitant te 
hebben. Op grond van deze beleidsregels worden eisen aan de vergunninghouder 
gesteld die gelijk zijn aan de eisen die vermeld staan in artikel 8 van de Drank- en 
Horecawet: de exploitant of beheerder/leidinggevende mag ‘niet in enig opzicht van 
slecht levensgedrag zijn’. De criteria daarvoor staan vermeld in het Besluit eisen zedelijk 
gedrag Drank- en Horecawet. Gelet op de criteria wordt aan de hand van justitiële 
documentatie bezien of een exploitant of beheerder/leidinggevende de laatste vijf jaren 
een veroordeling heeft gehad, verband houdende onder andere met de Drank- en 
Horecawet, de Opiumwet, de Wet op de kansspelen, heling, rijden onder invloed, 
discriminatie. Aan deze eis dient te worden voldaan. 
 

 Aanwezigheid gedoogbeschikking 
De verstrekte gedoogbeschikking dient in de coffeeshop aanwezig te zijn en dient op 
eerste verzoek aan een opsporingsambtenaar te worden getoond. 
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 Aanwezigheid voorlichtingsmateriaal 
In de coffeeshop dient voor iedere bezoeker voorlichtingsmateriaal beschikbaar te zijn 
over het gebruik, de werking en eventuele risico’s van cannabisproducten. Dit materiaal 
dient afkomstig te zijn van een instelling/organisatie die zich toelegt op de 
wetenschappelijke bestudering van o.a. softdrug en gebruik hiervan, dan wel op de 
uitvoering van de ambulante verslavingszorg. 
 

 Geen strijd met andere regelgeving 
De vestiging van de coffeeshop en de exploitatie daarvan mag niet in strijd zijn met 
andere wet- en regelgeving, zoals met de Wet op de Ruimtelijke Ordening (zo dient er op 
het pand waarin de coffeeshop is of wordt gevestigd een horeca-bestemming te rusten) 
en de Wet Milieubeheer. 
 

 Boekhouding 
Een exploitant van een coffeeshop is belasting verschuldigd over zijn inkomsten en wordt 
daarvoor ook aangeslagen. Geldstromen die samenhangen met de reële omzetten van 
coffeeshops die zich houden aan de door het Openbaar Ministerie gestelde eisen worden 
niet gerekend tot ongebruikelijke transacties in de zin van de wet Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties. De exploitant dient zich aan de belastingwetgeving te 
houden. 

 
6.4 Eisen voor het verkrijgen en behouden van de gedoogstatus 

 De gedoogstatus geldt slechts voor de coffeeshop op de vestigingsplaats die in de 
gedoogverklaring staat vermeld. 

 De gedoogstatus vervalt, los van eventuele sancties op basis van het geldend 
handhavingsregime, bij beëindiging van de exploitatie van de coffeeshop, bij overdracht 
aan een andere eigenaar of exploitant, dan wel voortzetting van de inrichting in een 
andere vorm. 

 Een gedoogstatus is persoonsgebonden en kan niet worden toegekend aan een 
rechtspersoon. 

 De exploitant mag niet reeds eerder als gevolg van handhaving op basis van deze 
beleidsregels zijn gedoogstatus in de gemeente Hardenberg hebben verloren. 

 
6.5 Handhavingsregime coffeeshops 

Zie voor de (gedifferentieerde) handhaving van bovengenoemde gedoogvoorschriften 
onderstaand schema. De volgende uitgangspunten zijn hierbij van toepassing: 

 Bij overtreding van één of meer gedoogcriteria maakt de burgemeester in beginsel 
gebruik van zijn bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 
13b van de Opiumwet.  

 Een strafrechtelijke handhaving laat het bestuursrechtelijke handhavingstraject onverlet. 
 De recidivetermijn, dat wil zeggen de termijn waarbinnen een overtreding als herhaald 

wordt beschouwd, is twee jaren. 
 Niet alle gedoogcriteria komen terug in de handhavingsmatrix. De in de matrix vermelde 

overtredingen worden gevolgd door een last onder bestuursdwang, terwijl bij 
overtreding van de overige gedoogcriteria (in eerste instantie) handhavend opgetreden 
zal worden middels een last onder dwangsom. 

 Bij een combinatie van overtredingen, kan van de matrix afgeweken worden, . Dit geldt 
ook wanneer er sprake is van een combinatie met andere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld 

vuurwapenbezit of mensenhandel. De burgemeester kan dan bijvoorbeeld één of twee 
stappen van de matrix overslaan of spoedshalve bestuurlijke maatregelen treffen. 
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Handhavingsmatrix Gedoogcriteria  
 

 
 

 
Overtreding 

1e 
constatering  

2de 
constatering  

3de 
constatering  

4de 
constatering  

 
1 
 

 
Affichering 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

2 
 

Aanwezigheid van harddrugs 
 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 
- - 

3 Overlast 
schriftelijke 

waarschuwing 

 
2 weken 
sluiting 

 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

4 

 
Aanwezigheid van / verkoop 

aan jeugdigen beneden 18 jaar 
 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 
- 

5 

 
Verkoop van meer dan 5 gram 

per transactie 
 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

6 

 
Aanwezigheid van meer dan 
500 gram handelsvoorraad 

 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 
- 

 
7 
 

 
Aanwezigheid van / verkoop 

aan niet-ingezetenen* 
 

 
schriftelijke 

waarschuwing 
2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

8 

 
Aanwezigheid 

alcoholhoudende drank 
 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

 
9 
 

Overtreding bepaling inzake 
openingstijden 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

 
10 

 

Niet voldoen aan 
afstandscriterium scholen 

sluiting voor 
onbepaalde tijd 

- - - 

11 

 
Aanwezigheid terras of 
kansspelautoma(a)t(en) 

 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

12 

 
Verkoop/levering/aanwezig 
hebben/gelegenheid geven 

voor gebruik van andere drugs 
dan cannabisproducten en van 

smartproducten 
 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

13 Geen vrije toegang politie 
schriftelijke 

waarschuwing 

 
2 weken 
sluiting 

 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 
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14 

 
Niet-aanwezig zijn in pand van 

exploitant of beheerder 
 

schriftelijke 
waarschuwing 

2 weken 
sluiting 

3 maanden 
sluiting 

sluiting voor 
onbepaalde 

tijd 

 
* In beginsel zal het ingezetenencriterium niet actief gehandhaafd worden. Pas wanneer er 
overlast geconstateerd wordt in relatie tot het ingezetenschap, zal hiertoe overgegaan worden. 
 
 
Tegen overtredingen van de gestelde gedoogcriteria die niet opgenomen zijn in de 
handhavingsmatrix, wordt (in eerste instantie) bestuurlijk opgetreden middels een last onder 
dwangsom. Het opleggen van een last onder dwangsom heeft primair tot doel de overtreding 
tegen te gaan of herhaling te voorkomen, waarbij het gaat om maatwerk van geval tot geval. De 
dwangsom mag niet het karakter van een straf krijgen (niet punitief). In het algemeen is de 
hoogte van de dwangsom afhankelijk van de aard van de overtreding en is niet bij voorbaat 
exact aan te geven hoe deze wordt berekend. De dwangsomhoogte moet op de ernst van de 
overtreding worden afgestemd (evenredigheid) en tot doel hebben de overtreding tegen te gaan 
of te voorkomen (effectiviteit, art. 5:32 Awb). Verder is de hoogte van de dwangsom afhankelijk 
van verschillende factoren: 
 

 de dwangsom moet voldoende pressie voor de overtreder tot gevolg hebben om de 
overtreding op te heffen of te beëindigen. 

 de (geschatte) kosten die de overtreder moet maken om de overtreding op te heffen. 
 het wegnemen van ongerechtvaardigd voordeel dat de overtreder heeft behaald met de 

overtreding; de dwangsom moet hoger zijn dan het door de overtreding door de 
overtreder behaalde (geschatte) financiële voordeel. 

 bevestiging van normen gesteld in de regelgeving. 
 voorkoming van herhaling, beperking van schade en herstel in de oorspronkelijke 

toestand. 
 
Met de financiële omstandigheden van de wetsovertreder hoeft in beginsel geen rekening te 
worden gehouden. Als de overtreding is begaan door een bedrijf, kan bij bepaling van de hoogte 
van de dwangsom(men) gekeken worden o.a. naar rechtsvorm, kapitaal, draagkracht, de omzet 
en de winst van de onderneming.  
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7.1 Taakverdeling inzake toezicht en handhaving coffeeshop 
Voor de controle op en handhaving van het coffeeshopbeleid geldt dat een goede afstemming 
tussen bestuur, politie en OM van wezenlijk belang is. Volgens de Aanwijzing Opiumwet ligt de 
handhaving van de gedoogcriteria primair bij de burgemeester in de uitoefening van artikel 13b 
Opiumwet. De strafrechtelijke handhaving door het OM is het sluitstuk op de bestuurlijke 
handhaving door de gemeente. De regie van de handhaving ligt bij de gemeente. De lokale 
driehoek vult het beleid concreet in en stelt hierin prioriteiten. Hieronder volgt een (niet 
limitatieve) opsomming van de taken aangaande toezicht en handhaving: 
  
De taken van de politie zijn: 

 controle naleving voorwaarden en gedoogcriteria 
 opsporing en opmaken proces-verbaal 
 verrichten van aanhoudingen en/of in beslag nemen van aanwezige voorraden 
 informeren van de burgemeester 
 terugdringen rol criminele organisaties bij bevoorrading coffeeshop  

 
De taken van het OM zijn:  

 vervolging in geval van proces-verbaal 
 toepassen van dwangmiddelen (zoals doorzoekingen of voorlopige hechtenis, indien 

daartoe wettelijke bevoegdheden zijn) 
 leiden van opsporingsonderzoeken  

 
De taken van de gemeente zijn: 

 verlenen en intrekken van een gedoogbeschikking 
 eventueel opleggen nadere voorwaarden 
 toepassen van een last onder bestuursdwang dan wel het opleggen van een last onder 

dwangsom 
 

7.2 Controle van de coffeeshop 
De controle van de coffeeshop zal op de volgende manieren plaatsvinden: 
 

 iedere coffeeshop zal minimaal vier keer per jaar door de politie gecontroleerd worden 
op onder meer de naleving van de gedoogvoorwaarden, die aan de hand van een 
checklist nagegaan worden. 

 de controles kunnen gezamenlijk plaatsvinden met partners zoals de belastingdienst of 
de gemeente. 

 bij klachten omtrent overlast en bij meldingen en signalen omtrent andere misstanden 
en incidenten rond coffeeshops zal de politie reageren in de vorm van het onderzoeken 
van dergelijke informatie en indien nodig overgaan tot extra controle. 

 Alle controles worden door de politie geregistreerd en besproken in het lokale 
driehoeksoverleg. Op grond van de rapportages worden in het driehoeksoverleg bij 
overtredingen afspraken gemaakt over de strafrechtelijke vervolging en 
bestuursrechtelijke maatregelen zoals omschreven in de handhavingsmatrix coffeeshop.  
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7.3 Controle en handhaving op drugshandel 
Uitgangspunt van het drugsbeleid is dat andere vormen van handel in cannabisproducten dan in 
een gedoogde coffeeshop niet worden getolereerd. Dat betekent dat drugshandel in of vanuit 
illegale verkooppunten, in reguliere horecabedrijven, in woningen, op straat, in en rond scholen 
en dergelijke niet is toegestaan en dat daar strafrechtelijk en/of bestuurlijk tegen opgetreden zal 
worden. Bij spoedeisende gevallen zal overleg tussen de gemeente en het Openbaar Ministerie 
plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie zal bij constatering van handel in drugs in een 
horecabedrijf altijd tot dagvaarding overgaan. 
De politie ziet toe op de naleving hiervan en registreert en onderzoekt meldingen, klachten 
omtrent hinder en overlast, en andere signalen omtrent drugshandel en dergelijke. 
Het is van belang dat de politie zorg draagt voor registratie van alle informatie over coffeeshops 
en drugshandel. Dat betekent dat de politie alle klachten, meldingen waarnemingen van 
politiemensen, politieoptredens, die verband houden met coffeeshops en met drugshandel 
vastlegt. Registratie is van belang om een goed beeld te krijgen van de gang van zaken rond 
coffeeshops, van de drugshandel in het algemeen en dus ook van de effectiviteit van het beleid. 
In de tweede plaats is registratie onmisbaar voor het optreden tegen de coffeeshop wanneer 
deze zich niet aan de gedoogcriteria houdt, doordat op deze manier een dossier wordt 
opgebouwd dat in juridische procedures gebruikt kan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten op 15 oktober 2013. 

 
 
De burgemeester voornoemd, 
 
 
 
 
 
 
P.H. Snijders 

 


