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VOORWOORD 
 
 
 

In opdracht van Beckers en Bergmans advocaten heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen inzake het per 1 juni 
2016 weer handhaven van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen voor zowel 
deze gemeente als de nabij gelegen gemeente Roermond. Om de onderzoeksvraag te 
beantwoorden zijn tijdens een nul- en vervolgmeting diverse veldwerkactiviteiten 
uitgevoerd rondom de coffeeshops in Sittard, Geleen  en Roermond. Tevens hebben 
we enkele aanvullende onderzoeksactiviteiten verricht, zoals deskresearch, interviews 
met sleutelinformanten en het analyseren van verkoopcijfers. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de onderzoekers Ralph Mennes, Maurits Sijtstra en 
Elif Cankor, onder leiding van Bert Bieleman. Daarnaast hebben René Voogd, Ruben 
Bouwman en Radboud Huizinga geassisteerd bij de dataverzameling. 
 
Graag willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van  
dr. Marianne van Ooyen-Houben (WODC) bedanken voor de betrokken en 
deskundige wijze waarop zij het onderzoek hebben begeleid. De commissie bestond 
verder uit Bart Alders (Mondriaan Verslavingspreventie), mr. drs. André Beckers 
(Beckers & Bergmans Advocaten) en ir. Stijn Hoorens (RAND Europe). 
 
Daarnaast gaat onze dank uit naar de medewerkers van de coffeeshops in Sittard, 
Geleen en Roermond die ons tijdens het veldonderzoek gastvrij hebben ontvangen 
waardoor we het onderzoek goed hebben kunnen uitvoeren. Daarnaast willen we de 
bezoekers en de omwonenden van de coffeeshops in de drie onderzoeksgebieden en de 
geïnterviewde sleutelinformanten bedanken voor hun deelname aan het onderzoek. 
Zonder hen was het onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
Namens INTRAVAL, 
 
B. Bieleman                  Groningen-Rotterdam 
R. Mennes                   Januari 2017 
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SAMENVATTING 
 
 
 

In opdracht van Beckers en Bergmans advocaten heeft onderzoeks- en adviesbureau 
INTRAVAL een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen rondom de coffeeshops 
na het opnieuw handhaven van het Ingezetenencriterium (I-criterium) in het 
softdrugsbeleid in de gemeente Sittard-Geleen, zowel in de gemeente Sittard-Geleen 
als de nabij gelegen gemeente Roermond. Het I-criterium stelt dat alleen ingezetenen 
van Nederland toegang tot de coffeeshop hebben en dat uitsluitend aan hen softdrugs 
kunnen worden verkocht.  
 
Onderzoeksopzet- en activiteiten 
Voor het onderzoek zijn een nul- en een vervolgmeting uitgevoerd. De nulmeting 
vond plaats in mei 2016, voor de hervatting van de handhaving van het I-criterium in 
Sittard-Geleen per juni 2016. De vervolgmeting heeft een half jaar later enige tijd na 
de hervatting van de handhaving plaatsgevonden in november 2016. Op beide 
meetmomenten hebben we veldonderzoek uitgevoerd in drie onderzoeksgebieden - 
één in Sittard, één in Geleen en één in Roermond - die elk twee coffeeshops omvatten. 
In tabel 1 is ter verduidelijking per onderzoeksgebied en per meting weergegeven of 
het I-criterium actief wordt gehandhaafd. 
 
Tabel 1  Handhaving Ingezetenencriterium in de drie onderzoeksgebieden per meting 

Onderzoeksgebied  
Meting  

Sittard Geleen Roermond 

0-meting 
(Mei 2016) 

Geen actieve 
handhaving 

Geen actieve 
handhaving* 

Geen actieve 
handhaving 

1-meting 
(November 2016) 

Actieve handhaving Actieve handhaving 
Geen actieve 
handhaving 

* Tijdens de nulmeting handhaaft één van de twee coffeeshops in Geleen het I-criterium op 
eigen initiatief, ondanks dat de gemeente er dan niet actief op handhaaft. 

 
Rondom de coffeeshops in de drie onderzoeksgebieden zijn diverse 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd. Het gaat om: 1. het afnemen van enquêtes onder 
coffeeshopbezoekers; 2. het afnemen van enquêtes onder direct omwonenden; 3. het 
verrichten van observaties in de openbare ruimte; en 4. het voeren van informele 
gesprekken met personen die zich in het onderzoeksgebied bevinden. Welke aantallen 
in de beide metingen per onderzoeksactiviteit, per onderzoeksgebied en in totaal zijn 
gerealiseerd is weergegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2  Gerealiseerde aantallen tijdens het veldonderzoek in de drie onderzoeksgebieden, 

per onderzoeksactiviteit per meting en in totaal 

Onderzoeksgebied  Sittard Geleen Roermond Totaal 

Onderzoeksactiviteit  0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 

Enquête coffeeshopbezoekers 75 76 74 75 77 77 226 228 

Enquête direct omwonenden 29 31 32 30 30 30 91 91 

Observaties 30 33 32 30 31 30 93 93 

Informele gesprekken 11 8 8 8 8 7 27 23 
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Ook zijn over de gehele onderzoeksperiode enkele aanvullende onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd. Zo hebben we een documentenstudie verricht, verkoopcijfers van 
coffeeshops geanalyseerd en sleutelinformanten geïnterviewd die ervaring hebben met 
de implementatie en de handhaving van het I-criterium. 
 

Onderzoeksvraag 
In het onderzoek staat de volgende onderzoekvraag centraal: 
 
Wat zijn de ontwikkelingen rondom de coffeeshops na het per 1 juni 2016 weer 
handhaven van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen, in zowel deze gemeente 
als de nabij gelegen gemeente Roermond? 
 
Ingezetencriterium 
Om de resultaten van het onderzoek in perspectief te kunnen plaatsen is allereerst de 
achtergrond van het I-criterium geschetst op basis van de documentenstudie en 
interviews met informanten uit andere gemeenten die ervaring hebben met het I-
criterium. 
 
Totstandkoming 
Het I-criterium wordt op 1 januari 2012 samen met het Besloten club-criterium (B-
criterium) toegevoegd aan de gedoogcriteria voor coffeeshops in de Aanwijzing 
Opiumwet. Het komt niet tot een landelijke invoering van het B-criterium, dat per 1 
januari 2013 uit de Aanwijzing Opiumwet verdwijnt. De invoering van het I-criterium 
wordt wel doorgezet. Het I-criterium stelt vanaf 1 januari 2013 dat alleen ingezetenen 
van Nederland toegang tot de coffeeshop hebben en dat uitsluitend aan ingezetenen 
van Nederland softdrugs kunnen worden verkocht. 
 
Wel of niet handhaven 
Gemeenten kunnen in de lokale driehoek afstemmen of er actief wordt gehandhaafd 
op het I-criterium. Niet alle gemeenten blijken dat te doen. In 2015 hebben 78 van de 
coffeeshopgemeenten het I-criterium in het coffeeshopbeleid opgenomen. Er zijn dan 
23 die zeggen in de praktijk te handhaven op het I-criterium. Er zijn twee belangrijke 
redenen om het I-criterium niet actief te handhaven of daar mee te stoppen. De eerste 
reden is dat gemeenten een toename van de illegale straathandel in softdrugs vrezen of 
constateren. De tweede reden is dat gemeenten het niet noodzakelijk achten om het I-
criterium te (blijven) handhaven, omdat zij de politiecapaciteit liever op een ander 
terrein in zetten. 
 
Motivatie 
In hoeverre de implementatie van het I-criterium goed verloopt en de handhaving haar 
vruchten afwerpt lijkt op basis van de documentenstudie en de interviews vooral 
samen te hangen met of de gemeente het I-criterium als een middel ziet waarmee een 
probleem kan worden opgelost. In de gemeente waar volgens de geraadpleegde 
informanten de implementatie van de handhaving van het I-criterium uitstekend is 
verlopen kreeg deze met het I-criterium een instrument in handen waarmee – in 
combinatie met de nodige politie-inzet – het aantal drugstoeristen en de daarmee 
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gepaard gaande overlast kon worden teruggedrongen. De informanten in een andere 
gemeente – waar de handhaving van het I-criterium uiteindelijk is opgeschort – 
zeggen dat er op het moment van implementatie niet of nauwelijks problemen omtrent 
de coffeeshops waren en dat betrokkenen een groei van de illegale markt van 
softdrugs vreesden of constateerden.  
 
Coffeeshopbezoekers 
Er zijn in de nul- en vervolgmeting respectievelijk 226 en 228 coffeeshopbezoekers 
verspreid over de drie onderzoeksgebieden gesproken. Zij zijn bevraagd over de reden 
van hun bezoek en hun koopgedrag binnen en buiten de shop. Aan niet-ingezetenen 
zijn tevens aanvullende vragen gesteld over het I-criterium. 
 

Redenen coffeeshopbezoek 
De voornaamste redenen die respondenten voor hun bezoek aan de coffeeshop 
noemen zijn dat deze dichtbij huis is gevestigd en de hoge kwaliteit van de 
cannabisproducten die er worden aangeboden. 
 
Het percentage coffeeshopbezoekers in Sittard dat zegt dat zij de coffeeshop bezoeken 
omdat deze dichtbij huis is gevestigd is gestegen van 41% in de nulmeting naar 52% 
in de vervolgmeting. In Geleen, waar de handhaving in de vervolgmeting eveneens is 
hervat, geldt echter het omgekeerde. Daar daalt het percentage coffeeshopbezoekers 
dat deze reden noemt van 55% in de nulmeting naar 22% in de vervolgmeting. 
Daarnaast noemen (met name de niet-ingezetene) coffeeshopbezoekers de hoge 
kwaliteit van de cannabisproducten als reden voor hun bezoek. Hiervoor geldt dat in 
Sittard het aantal bezoekers dat dit aangeeft is gedaald van 32% in de nulmeting naar 
5% in de vervolgmeting. Voor de coffeeshopbezoekers in Geleen is dit percentage 
juist gestegen van 12% in de nulmeting naar 32% in de vervolgmeting. 
 
Koopgedrag in de coffeeshop 
De bezoekers van de coffeeshops in Sittard geven in de vervolgmeting gemiddeld 
minder geld uit aan cannabis dan in de nulmeting. Het gemiddeld bedrag daalt in 
Sittard van €33 in de nulmeting naar €16 in de vervolgmeting. Ook het gemiddeld 
aantal grammen is hier gedaald, namelijk van 2,8 naar 1,5 gram. In Geleen en 
Roermond zijn het gemiddelde bedrag en het aantal grammen nagenoeg hetzelfde 
gebleven. Dit is in overeenstemming met de verkoopcijfers van de coffeeshops in 
Sittard en Roermond. In Sittard ligt het aantal transacties in de vervolgmeting 
beduidend lager dan in de nulmeting, terwijl in de shops in Roermond het aantal 
transacties in de vervolgmeting iets hoger lijkt te liggen dan in de nulmeting. Voor het 
gemiddelde bedrag per transactie zien we hetzelfde patroon. De enquêtes onder 
coffeeshopbezoekers laten zien dat ingezetenen per bezoek aan de shop lagere 
bedragen uitgeven aan minder grammen (€18 aan 1,7 gram) dan niet-ingezetenen (€38 
aan 3,4 gram). 
 
Koopgedrag buiten de coffeeshop 
In Sittard is het aantal bezoekers dat aangeeft dat hen naar eigen zeggen in de directe 
omgeving van de coffeeshop soft- dan wel harddrugs is aangeboden gedaald van 52% 
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in de nulmeting naar 34% in de vervolgmeting. Van de bezoekers die zeggen dat zij 
drugs krijgen aangeboden geeft 32% in de nul- en 29% in de vervolgmeting aan dat 
het uitsluitend softdrugs zijn die zijn aangeboden. Het percentage van deze groep dat 
wel eens buiten de coffeeshop heeft gekocht ligt in Sittard in beide metingen op 
respectievelijk 32% en 34%. 
 
Ook in Geleen is sprake van een daling in het aantal bezoekers dat aangeeft dat zij 
drugs aangeboden hebben gekregen in de directe omgeving van de coffeeshop. In de 
nulmeting gaat het om 49%, in de vervolgmeting daalt dit naar 29%. Van deze groep 
bezoekers zegt respectievelijk 32% en 25% in beide metingen, dat hen uitsluitend 
softdrugs zijn aangeboden. In beide metingen heeft 23% van de bezoekers die in 
Geleen drugs aangeboden hebben gekregen ook wel eens drugs buiten de coffeeshop 
gekocht.  
 
In Roermond is in tegenstelling tot Sittard en Geleen, sprake van een stijging in het 
aantal bezoekers dat zegt dat hen drugs zijn aangeboden. Het gaat om een stijging van 
6% naar 16% waarbij de meeste bezoekers (4% in de nulmeting en 11% in de 
vervolgmeting) zeggen dat het uitsluitend om softdrugs gaat. In Roermond zegt in de 
nulmeting 30% van deze groep wel eens buiten de coffeeshop te hebben gekocht, 
terwijl dit in de vervolgmeting 40% is.  
 
De tegengestelde beweging in Roermond ten opzichte van Sittard en Geleen zou er op 
kunnen duiden dat er na de hervatting van de handhaving van het I-criterium in 
Sittard-Geleen sprake is van een lichte groei van de illegale markt voor softdrugs in 
Roermond. Uit andere bronnen, waaronder onze observaties en informele gesprekken, 
blijkt deze groei van de illegale markt echter niet. 
 

Vragen aan niet-ingezetenen over het Ingezetenencriterium 
Aan niet-ingezetenen zijn aanvullende vragen gesteld over het I-criterium en de 
handhaving daarvan in de gemeente Sittard-Geleen. In de nulmeting zijn aan niet-
ingezetenen twee hypothetische situaties voorgelegd waarbij hen de toegang tot de 
coffeeshop werd geweigerd. Aan hen is gevraagd wat zij in dat geval waarschijnlijk 
zouden doen. Voor beide hypothetische situaties geldt dat de grootste groep niet-
ingezetenen (respectievelijk 32% en 42%) zegt dat zij in dat geval waarschijnlijk 
zouden doorreizen naar een andere Nederlandse gemeente om daar softdrugs in een 
coffeeshop te kunnen kopen en dat het op één na meest gegeven antwoord is dat zij 
zich zouden wenden tot de illegale verkoop in eigen land (respectievelijk 27% en 
21%). 
 
In de vervolgmeting zijn niet-ingezetenen alleen aangetroffen in Roermond. Aan hen 
is gevraagd wat zij daadwerkelijk gedaan hebben nadat de handhaving in Sittard-
Geleen is hervat. Geen van de 40 in Roermond geënquêteerde niet-ingezetenen is in 
Sittard-Geleen geweest na de hervatting van de handhaving. Van de 40 zijn er tien 
(25%) die zeggen dat de handhaving van het I-criterium de reden is dat zij niet naar 
Sittard-Geleen zijn afgereisd, maar naar Roermond zijn gegaan. Van deze tien zijn 
negen in Sittard-Geleen geweest in de periode voor 1 juni 2016. Alle tien zeggen ten 
minste één keer eerder te zijn afgereisd naar een andere Nederlandse gemeente om 
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softdrugs te kopen en daarbij noemen negen Roermond en één Kerkrade. Zes van de 
tien niet-ingezetenen geven in de vervolgmeting aan dat ze zich ook hebben gewend 
tot de illegale verkoop in eigen land 
 
Overlast en onveiligheid 
Er zijn in zowel de nul- als vervolgmeting 91 enquêtes afgenomen onder direct 
omwonenden van de coffeeshops. Aan hen zijn vragen gesteld over het wonen in de 
buurt en de door hen ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens. Verder hebben we in 
beide metingen 93 observaties verricht, waarbij is gelet op de fysieke omgeving en 
vormen van potentieel overlastgevend gedrag. 
 
Wonen in de buurt 
Over het algemeen zijn omwonenden van de coffeeshops in de drie 
onderzoeksgebieden (zeer) tevreden over het wonen in de buurt en daarin zijn over 
beide metingen geen significante veranderingen waargenomen. In Sittard gaat het in 
de nul- en vervolgmeting om respectievelijk 69% en 84% van de omwonenden, in 
Geleen is dit respectievelijk 69% en 73% en in Roermond zijn de percentages 
respectievelijk 60% en 77%. In zowel de nulmeting als de vervolgmeting waarderen 
omwonenden de leefbaarheid in de buurt in alle drie de onderzoeksgebieden met 
gemiddeld een zeven. 
 
Overlast 
In Sittard is het aantal omwonenden dat aangeeft overlast te hebben ervaren 
afgenomen van 65% in de nulmeting naar 19% in de vervolgmeting. In Sittard wordt 
in de nulmeting de overlast voornamelijk veroorzaakt door straatdealers en 
drugsrunners. In de nulmeting geeft 47% van de omwonden dit aan. In de 
vervolgmeting noemt geen enkele omwonende in Sittard meer dat de overlast hierdoor 
wordt veroorzaakt. Dat er sprake is van overlast door straatdealers en drugsrunners, in 
de mate waarin de omwonenden dit omschrijven, kunnen we op basis van onze 
observaties tijdens de nulmeting niet bevestigen. We nemen in de nulmeting zeven 
keer rondhangende personen waar en één keer wordt handel in drugs geconstateerd. In 
de vervolgmeting zien we geen enkele keer rondhangende personen en één keer 
handel in drugs. 
 
In Geleen is het percentage van de omwonenden dat overlast ervaart in de nul- en 
vervolgmeting respectievelijk 59% en 40%. Van deze omwonenden zegt 63% in de 
nulmeting dat de overlast veroorzaakt wordt door straatdealers en drugsrunners, 
terwijl dit in de vervolgmeting is teruggelopen naar 33%. Onze observaties in Geleen 
ondersteunen de antwoorden van de omwonenden. Er wordt in de nulmeting 72 keer 
waargenomen dat er personen rondhangen in de directe omgeving van de coffeeshop, 
terwijl dat in de vervolgmeting nog maar 12 keer is. De groep jonge straatdealers die 
in de nulmeting zichtbaar aanwezig zijn in de openbare ruimte om drugs te verkopen 
is in de vervolgmeting niet meer prominent aanwezig in de openbare ruimte. We horen 
van omwonenden dat dit te maken zou hebben met de verhoogde politie-inzet en 
enkele fysieke aanpassingen die in de openbare ruimte zijn gedaan. 
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In Roermond ervaren in beide metingen respectievelijk 70% en 47% van de 
omwonenden overlast. Hier ondervinden de omwonenden in beide metingen 
voornamelijk parkeer- en verkeeroverlast, maar over de metingen is hierin weinig 
veranderd. De parkeer- en verkeeroverlast komt met name voort uit de onduidelijke 
parkeersituatie rond de shops. In de nulmeting noemt 75% dat zij hier overlast van 
ervaren, terwijl het in de vervolgmeting om 60% van de omwonenden gaat. De 
observaties geven een ander beeld dan de omwonenden schetsen. In Roermond wordt 
in beide metingen respectievelijk 28 en 22 keer rondhangende personen geobserveerd, 
maar er worden relatief weinig andere vormen van overlast geconstateerd. 
 

Onveiligheid 
In Sittard is tussen de nul- en de vervolgmeting sprake van een afname in het aantal 
omwonenden dat zegt zich wel eens onveilig te voelen. Tijdens de nulmeting gaat het 
om 52% van de omwonenden, terwijl het in de vervolgmeting om 7% gaat. In Geleen 
geeft in beide metingen respectievelijk 38% en 20% van de omwonenden aan zich 
onveilig te hebben gevoeld, terwijl dit in Roermond op respectievelijk 23% en 20% 
ligt. 
 

De voornaamste reden van onveiligheid in Sittard is in de nulmeting de aanwezigheid 
van rondhangende personen (50%) en straatdealers (38%). In de vervolgmeting 
worden beide niet meer genoemd. In Geleen zijn de straatdealers (50%) in de 
nulmeting de voornaamste reden van onveiligheid en in de vervolgmeting noemen de  
omwonenden rondhangende personen (50%) als reden voor hun onveiligheid. Onze 
indruk is dat de omwonenden in de vervolgmeting hiermee de staatdealers uit de 
nulmeting bedoelen. In Roermond is de voornaamste reden van onveiligheid in beide 
metingen ‘bepaalde types die op straat lopen’; respectievelijk 57% en 33%. 
 

Conclusie 
We concluderen dat het aantal niet-ingezetenen dat naar de coffeeshops in Sittard 
komt aanzienlijk is gedaald na de handhaving van het I-criterium. In de beleving van 
de omwonenden in Sittard is het niet alleen in de shops, maar ook in de directe 
omgeving daarvan rustiger geworden. Er is sprake van een vermindering van de door 
omwonenden ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens. 
 

De coffeeshops in Geleen ondervinden de gevolgen van de handhaving niet of in 
mindere mate, omdat hier voor de herinvoering van de handhaving minder niet-
ingezetenen naar de shops kwamen dan in Sittard. In Geleen is eveneens sprake van 
een vermindering van overlast en onveiligheidsgevoelens. De groep straatdealers die 
in de nulmeting gedurende de hele dag op de parkeerplaats tegenover de shops stond is 
in de vervolgmeting verdwenen. Dit lijkt echter niet zozeer te maken te hebben met de 
handhaving van het I-criterium, maar meer met de verhoogde politie-inzet en de 
fysieke aanpassingen die in de openbare ruimte zijn gedaan. 
 

Een deel van de bezoekersstroom van de coffeeshops in Sittard en Geleen heeft zich  
verplaatst naar Roermond. Een kwart van de niet-ingezetenen, die we in Roermond 
hebben gesproken nadat de handhaving van het I-criterium in Sittard-Geleen is hervat, 
geeft aan vanwege het I-criterium niet meer naar Sittard-Geleen af te reizen en in 
plaats daarvan ten minste één keer naar Roermond te zijn gegaan. 
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1.  INLEIDING 
 
 
 

In dit rapport doen we verslag van het onderzoek naar de ontwikkelingen rondom de 
coffeeshops na het opnieuw handhaven van het Ingezetenencriterium (I-criterium) in 
het softdrugsbeleid in de gemeente Sittard-Geleen, zowel in deze gemeente als de 
nabij gelegen gemeente Roermond. Het I-criterium stelt dat alleen ingezetenen van 
Nederland toegang tot de coffeeshop hebben en dat uitsluitend aan hen softdrugs 
kunnen worden verkocht. In dit inleidende hoofdstuk schetsen we kort de achtergrond 
van de handhaving van het  I-criterium in Sittard-Geleen, presenteren we de centrale 
onderzoeksvraag en bespreken we de opzet en ondernomen onderzoeksactiviteiten. 
We sluiten het hoofdstuk af met een leeswijzer. 
 
 
1.1 Achtergrond onderzoek1 
 
Na een periode van één jaar wordt per mei 2013 de handhaving van het I-criterium in 
gemeente Sittard-Geleen opgeschort. Het niet langer handhaven van het I-criterium is 
een reactie op de ontstane illegale handel die een blijvende druk uitoefent op de 
openbare orde en veiligheid, met alle negatieve consequenties voor de leefbaarheid en 
veiligheid in de buurten van dien.2 
 
Er is besloten om per juni 2016 het I-criterium weer te gaan handhaven in de 
gemeente Sittard-Geleen. Deze aanscherping van de uitvoering van het 
coffeeshopbeleid zou noodzakelijk zijn om het drugstoerisme in de gemeente aan 
banden te leggen. Uit onderzoek blijkt dat het aantal drugstoeristen dat naar de 
gemeente Sittard-Geleen komt in de loop van 2015 is toegenomen.3 De burgemeester 
van Sittard-Geleen meent dat de coffeeshops in de gemeente weer terug dienen te 
keren naar het niveau van lokale voorzieningen. Met de maatregel wordt een afname 
van de door drugstoerisme veroorzaakte problemen en de daarmee gepaard gaande 
overlast voor omwonenden beoogd.4 
 
Het hervatten van de handhaving van het I-criterium is mogelijk van invloed op de 
bezoekersstromen van coffeeshops en de door omwonenden ervaren overlast en 
onveiligheid. Met dit onderzoek gaan we na wat de ontwikkelingen zijn in de plaatsen 
Sittard en Geleen (waar het I-criterium weer is ingevoerd) en het nabij gelegen 
Roermond (waar het I-criterium niet is ingevoerd en coffeeshopbezoekers mogelijk                                                         
1 We beschrijven de achtergrond van het onderzoek hier summier, omdat we in het tweede 
hoofdstuk uitgebreider ingaan op het I-criterium. 
2 Brief burgemeester Sittard-Geleen van 5 juni 2013. 
3 Torre, E.J. van der  en T. Jongepier (2015). Coffeeshops in Sittard-Geleen: Een inventarisatie. 
LokaleZaken / Jongepier onderzoek en advies. 
4 Persbericht gemeente Sittard-Geleen van 17 maart 2016. 
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naar toegaan als zij geen toegang meer hebben tot de coffeeshops in Sittard en 
Geleen). We brengen voor de drie onderzoeksgebieden – één in Sittard, één in Geleen 
en één in Roermond –  in kaart wat de situatie voor en na de herinvoering van het        
I-criterium is rond de coffeeshops en maken voor elk gebied afzonderlijk een 
vergelijking tussen de twee periodes. 
 
Onderzoeksvraag 
In dit onderzoek staat de volgende onderzoekvraag centraal: 
 
Wat zijn de ontwikkelingen rondom de coffeeshops na het per 1 juni 2016 weer 
handhaven van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen, in zowel deze gemeente 
als de nabij gelegen gemeente Roermond? 
 
 
1.2 Onderzoeksopzet en -activiteiten 
 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden hebben we voor een onderzoeksopzet met 
een nulmeting (0-meting) en een vervolgmeting (1-meting) gekozen. De nulmeting 
heeft plaatsgevonden in mei 2016, voor de herinvoering van het I-criterium in de 
gemeente Sittard-Geleen op 1 juni 2016; de vervolgmeting is in november 2016, een 
half jaar na de herinvoering, uitgevoerd. 
 
Zoals gezegd, onderscheiden we in het onderzoek drie onderzoeksgebieden: één in 
Sittard, één in Geleen en één in Roermond. Elk gebied omvat twee coffeeshops. In 
twee van de drie onderzoeksgebieden (Sittard en Geleen) wordt het I-criterium bij de 
nulmeting niet en bij de vervolgmeting wel gehandhaafd. Hier zouden de gevolgen 
van de handhaving direct merkbaar moeten zijn voor coffeeshopbezoekers en 
omwonenden.  
 
In het andere onderzoeksgebied (Roermond) is in beide metingen geen sprake van de 
handhaving van het I-criterium. Dit onderzoeksgebied is opgenomen in het onderzoek, 
omdat coffeeshopbezoekers na de herinvoering van het I-criterium in Sittard-Geleen 
mogelijk naar Roermond gaan om daar softdrugs in een coffeeshop te kopen. Zo zou 
Roermond te maken kunnen krijgen met de gevolgen van de handhaving in Sittard-
Geleen. 
 
In elk gebied hebben we zowel in de nul- als de vervolgmeting veldonderzoek verricht 
dat uit diverse onderzoeksactiviteiten bestond. Ook zijn enkele aanvullende 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd, zoals het verrichten van een documentenstudie en 
het interviewen van sleutelinformanten. Hieronder beschrijven we de 
onderzoeksgebieden en lichten we de onderzoeksactiviteiten en de daarbij gemaakte 
keuzes nader toe. 
 
Onderzoeksgebieden 
Hieronder beschrijven we de drie onderzoeksgebieden. Er is nadrukkelijk gekozen om 
in de gemeente Sittard-Geleen niet één, maar twee onderzoeksgebieden te 
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onderscheiden: één in Sittard en één in Geleen. De reden hiervoor is dat de kenmerken 
van de fysieke omgeving, de coffeeshops en de omwonenden duidelijk verschillen 
tussen beide gebieden. 
 
Sittard 
Het eerste onderzoeksgebied, in Sittard, omvat twee coffeeshops die nabij het station 
gelegen zijn. Tijdens de nulmeting wordt het I-criterium niet actief gehandhaafd en 
hebben niet-ingezetenen toegang tot de coffeeshops. Bij de vervolgmeting is de 
handhaving van het I-criterium opnieuw ingevoerd en worden niet-ingezetenen niet 
meer tot de coffeeshop toegelaten. De coffeeshops zijn in hetzelfde pand gevestigd en 
delen één voordeur. Vanuit de shops heeft men zicht op het stationsplein en de drukke 
doorgaande weg die voor de shops langsloopt. De modern ingerichte coffeeshops zijn 
met elkaar verbonden door een tussendeur en zijn geopend van het einde van de 
ochtend tot het einde van de avond.  
 
Om het gehele onderzoeksgebied rond de coffeeshop te kunnen observeren zijn drie 
observatiepunten vastgesteld. Vanaf het eerste observatiepunt hebben we zicht op het 
stationsplein, dat schuin tegenover de shop gelegen is. Het tweede punt geeft zicht op 
de straten achter de coffeeshop, waar een café en enkele winkels zijn gevestigd. Het 
derde punt geeft zicht op een locatie ten zuiden van de coffeeshop waar vermoedelijk 
sprake was van de illegale handel in drugs. Vanaf hier kan ook de parkeerplaats van 
een nabijgelegen supermarkt worden geobserveerd. 
 
Geleen 
Het tweede onderzoeksgebied, in Geleen, omvat eveneens twee coffeeshops. Deze zijn 
op ongeveer 50 meter afstand van elkaar gevestigd. De shops liggen aan een drukke 
doorgaande weg waaraan voornamelijk ondernemingen zijn gevestigd. Tegenover de 
twee coffeeshops, aan de andere kant van de doorgaande weg, staat een flat en ligt een 
grote parkeerplaats. De ene coffeeshop is modern ingericht, terwijl de andere qua 
inrichting aan een café doet denken. Net als in Sittard zijn de coffeeshops geopend van 
het einde van de ochtend tot het einde van de avond.  
 
Een belangrijke opmerking bij het onderzoeksgebied in Geleen is dat de modern 
ingerichte shop sinds de eerste invoering van het I-criterium in de gemeente Sittard-
Geleen (in mei 2012) een beleid hanteert waarbij niet-ingezetenen geen toegang 
hebben tot de coffeeshop. Dit is doorgezet in de periode na opschorting van het I-
criterium in mei 2013. In de andere coffeeshop mochten niet-ingezetenen in de 
periode na mei 2013 wel weer naar binnen in de coffeeshop. Er zijn hier twee 
observatiepunten vastgesteld; aan beide kanten van het gebied één. Vanaf beide 
punten kan het observatiegebied in zijn geheel worden overzien. 
 
Roermond 
Het derde onderzoeksgebied, in Roermond, omvat twee coffeeshops en bestaat uit 
twee subgebieden (A en B), omdat de coffeeshops ongeveer een kilometer uit elkaar 
liggen. Bij zowel de nul- als de vervolgmeting wordt het I-criterium hier niet actief 
gehandhaafd. De openingstijden van de modern ingerichte coffeeshops zijn op elkaar 
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afgestemd. De shop in subgebied A is geopend van het begin van de ochtend tot het 
einde van de middag, terwijl de coffeeshop in subgebied B van het einde van de 
middag tot het einde van de avond geopend is. De coffeeshop in subgebied A  is in een 
hoekpand gevestigd en ligt aan een drukke doorgaande weg waar met name in het 
weekend veel auto’s en fietsers langsrijden. De meeste panden in dit subgebied 
hebben een woonfunctie. De coffeeshop in subgebied B is meer richting het centrum 
van de stad gevestigd in een straat waar voornamelijk ondernemingen gevestigd zijn. 
In de straat zijn enkele vakken voor betaald parkeren gerealiseerd. Voor zowel 
subgebied A als subgebied B geldt dat er één observatiepunt is vastgesteld van waaruit 
het gehele subgebied kan worden overzien. 
 
Resumé 
Ter verduidelijking is hieronder per onderzoeksgebied en per meting weergegeven of 
het I-criterium er al dan niet actief wordt gehandhaafd (tabel 1.1). 
 
Tabel 1.1    Handhaving Ingezetenencriterium in de drie onderzoeksgebieden per meting 

Onderzoeksgebied 
Meting  

Sittard Geleen Roermond 

0-meting 
(Mei 2016) 

Geen actieve 
handhaving 

Geen actieve 
handhaving* 

Geen actieve 
handhaving 

1-meting 
(November 2016) 

Actieve handhaving Actieve handhaving 
Geen actieve 
handhaving 

*Tijdens de nulmeting handhaaft één van de twee coffeeshops in Geleen het I-criterium op 
eigen initiatief, ondanks dat de gemeente er dan niet actief op handhaaft. 

 
Veldonderzoek 
Op beide meetmomenten hebben we veldonderzoek uitgevoerd in de drie 
onderzoeksgebieden, waarbij we rond de coffeeshops diverse onderzoeksactiviteiten 
hebben uitgevoerd. Het gaat om: 1. het afnemen van enquêtes onder 
coffeeshopbezoekers; 2. het afnemen van enquêtes onder direct omwonenden; 3. het 
verrichten van observaties in de openbare ruimte; en 4. het voeren van informele 
gesprekken met personen die zich in het onderzoeksgebied bevinden. In tabel 1.2 is 
voor beide metingen weergegeven welke aantallen per onderzoeksactiviteit per 
onderzoeksgebied en in totaal zijn gerealiseerd. 
 
Tabel 1.2  Gerealiseerde aantallen tijdens het veldonderzoek in de drie 

onderzoeksgebieden, per onderzoeksactiviteit per meting en in totaal 

Onderzoeksgebied  Sittard Geleen Roermond Totaal 

Onderzoeksactiviteit  0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 

Enquête coffeeshopbezoekers 75 76 74 75 77 77 226 228 

Enquête direct omwonenden 29 31 32 30 30 30 91 91 

Observaties 30 33 32 30 31 30 93 93 

Informele gesprekken 11 8 8 8 8 7 27 23 

 
Zoals in de tabel te zien is, zijn er in het kader van de eerste drie 
onderzoeksactiviteiten aanzienlijke aantallen enquêtes afgenomen en observaties 
verricht. De informatie uit de informele gesprekken is vooral aanvullend en 
contextueel. 
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Enquête coffeeshopbezoekers 
Om de ontwikkelingen na de invoering van de handhaving van het I-criterium in 
Sittard-Geleen te inventariseren zijn in de eerste plaats de bezoekers van de 
coffeeshops in Sittard, Geleen en Roermond geënquêteerd. In totaal hebben we bij de 
nulmeting 226 enquêtes (75 in Sittard, 74 in Geleen en 77 in Roermond) afgenomen, 
terwijl we in de vervolgmeting 228 coffeeshopbezoekers (76 in Sittard, 75 in Geleen 
en 77 in Roermond) hebben geënquêteerd. 
 
- Afname van de enquête 
De onderzoekers zijn gedurende drie dagen (doordeweeks en in het weekend) van 
openings- tot sluitingstijd aanwezig geweest in de coffeeshop en hebben daar aselect 
coffeeshopbezoekers aangesproken met de vraag of zij mee wilden doen aan het 
onderzoek. Na instemming van de bezoeker is ter plekke face-to-face een enquête 
afgenomen. De coffeeshopbezoekers hebben daarbij de garantie gekregen dat we hun 
gegevens zorgvuldig en strikt vertrouwelijk behandelen en dat de informatie niet tot 
hun persoon te herleiden is.  We hebben  – op basis van onze ervaring bij voorgaande 
onderzoeken onder coffeeshopbezoekers – bewust voor een face-to-face benadering in 
de coffeeshop gekozen, zodat bij eventuele tegenstrijdige en onduidelijke antwoorden 
gelijk kon worden doorgevraagd om te achterhalen wat de respondent precies 
bedoelde. 
 
- Inhoud vragenlijst 
In beide metingen is dezelfde vragenlijst aan de bezoekers van de coffeeshops 
voorgelegd. Het afnemen van de vragenlijst duurde ongeveer vijf minuten. Allereerst 
hebben we enkele vragen gesteld over de aard en omvang van het coffeeshopbezoek, 
het koopgedrag binnen de coffeeshop en de ervaringen die bezoekers hebben met de 
illegale (straat)verkoop van drugs. Daarbij is steeds gevraagd naar de afgelopen drie 
maanden of de afgelopen 30 dagen. De vragenlijst sloot af met enkele vragen over de 
achtergrondkenmerken van de respondent. Als uit de antwoorden van de respondent 
bleek dat het om een niet-ingezetene van Nederland ging, hebben we tevens enkele 
aanvullende vragen gesteld. Het afnemen van de vragenlijst duurde in dat geval niet 
vijf, maar 10 minuten. 
 
De aanvullende vragen voor niet-ingezetenen verschillenden tussen de nul- en 
vervolgmeting. In de nulmeting waren de vragen er op gericht welk gedrag niet-
ingezeten bezoekers (waarschijnlijk) zouden gaan vertonen wanneer zij geen toegang 
meer zouden hebben tot de coffeeshops in Sittard-Geleen, terwijl de vragen in de 
vervolgmeting gingen over wat zij na 1 juni 2016 daadwerkelijk hebben gedaan, toen 
bleek dat zij geen softdrugs meer konden kopen in de coffeeshops in Sittard-Geleen. 
 
De aanvullende vragen in de nulmeting – voor de herinvoering van het I-criterium in 
de gemeente Sittard-Geleen – hebben we gesteld aan niet-ingezeten bezoekers in 
Sittard, Geleen en Roermond. Aan hen zijn situaties voorgelegd waarin zij in Sittard-
Geleen in de coffeeshops geen cannabis meer konden kopen. Vervolgens is een open 
vraag gesteld wat zij in deze situaties (waarschijnlijk) zouden doen. 
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In de vervolgmeting – een half jaar na de herinvoering van het I-criterium in de 
gemeente Sittard-Geleen – zijn alleen niet-ingezetenen geënquêteerd in de coffeeshops 
in Roermond. In deze meting is aan niet-ingezetenen eerst gevraagd of zij de 
afgelopen drie maanden in Sittard-Geleen zijn geweest en, indien dit het geval is, of 
zij daar ook zijn toegelaten tot de coffeeshop. Als zij daar niet zijn toegelaten hebben 
we gevraagd wat de respondent in plaats daarvan heeft gedaan om toch aan softdrugs 
te komen of dat hij of zij toen naar huis is gegaan. Wanneer bleek dat een niet-
ingezetene in de afgelopen drie maanden niet in Sittard-Geleen was geweest zijn we 
nagegaan of hij of zij dat bewust heeft gedaan (vanwege het I-criterium) en wat deze 
in de afgelopen drie maanden heeft gedaan om toch aan softdrugs te komen. 
 
- Respons coffeeshopbezoekers 
De respons onder de coffeeshopbezoekers is bijgehouden op een responsformulier. Op 
het formulier noteren de onderzoekers of een coffeeshopbezoeker deelneemt aan het 
onderzoek en zo nee, waarom hij of zij niet wenst deel te nemen. In de nulmeting is de 
respons goed te noemen, terwijl deze in de vervolgmeting zeer goed is (tabel 1.3). In 
de nulmeting ligt het percentage coffeeshopbezoekers dat in Sittard deelneemt aan het 
onderzoek op 77%, hetgeen dan hoger is dan in Geleen en Roermond waar het 
respectievelijk 58% en 53% is. In de vervolgmeting ligt de respons in de drie 
onderzoeksgebieden hoger en dichter bij elkaar. Het gaat dan om 96% in Sittard, 85% 
in Geleen en 94% in Roermond. Voor beide metingen geldt dat van de niet-
deelnemende coffeeshopbezoekers de meesten zeggen niet aan het onderzoek te willen 
deelnemen, omdat zij daar geen zin in hebben en/of niet geïnteresseerd zijn in het 
onderzoek of er geen tijd voor hebben. 
  
Tabel 1.3  Responsoverzicht enquêtes onder coffeeshopbezoekers, per onderzoeksgebied per 

meting, in absolute aantallen en % 
 

Onderzoeksgebied  

 
Respons  

Sittard Geleen Roermond 
0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 
N  % N % N % N % N %  N  % 

Enquête afgenomen  75  77  76 96  74 58  74 85  77 53  77 94 
 

Non-respons 
 

 23 
 

23  3 4  53 41  13 15  69 
 

47 
 

 5 
 

6 
             

Geen zin/interesse  10 10  2 3 19 15 1 1 25 17  5 6 
Geen tijd  10 10 1 1 28 22 9 10 36 24  - - 
Taalbarrière  3 3  - -  3 2  - -  4 3  - - 

Anders  - - - -  -  -  3 4  1 1  - - 
Onbekend  - - - -  3 2  - -  3 2  - - 

Totaal aangesproken  98 100  79 100  127 100  87 100  146 100  82 100 

 
Zoals gezegd, is de respons in de eerste vervolgmeting zeer hoog in alle drie 
onderzoeksgebieden. Op basis van de ervaringen van de onderzoekers zelf zijn de 
meest waarschijnlijke verklaringen hiervoor dat: 1. het onderwerp van het onderzoek – 
het opnieuw handhaven van het I-criterium in Sittard-Geleen – meer lijkt te leven 
onder de coffeeshopbezoekers dan in de nulmeting; en 2. de coffeeshopmedewerkers 
het onderzoek vaker onder de aandacht van hun klanten brengen dan in de nulmeting.  
 



Inleiding 13 

Van de niet-deelnemende coffeeshopbezoekers is het geslacht genoteerd, maar andere 
achtergrondkenmerken hebben we niet kunnen uitvragen, omdat zij niet aan het 
onderzoek hebben deelgenomen. Uit de uitgevoerde analyse komt naar voren dat er 
geen sprake is van selectieve non-respons voor geslacht (tabel 1.4). Er zijn voor het 
percentage mannen geen significante verschillen gevonden tussen de groep die aan het 
onderzoek heeft deelgenomen en de groep die daar vanaf heeft gezien. Dit geldt voor 
alle drie onderzoeksgebieden en beide metingen. 
 
Tabel 1.4  Analyse non-respons naar geslacht, per onderzoeksgebied per meting, in % 

Onderzoeksgebied  

Meting  
Respons  

Sittard Geleen Roermond 
0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 0-meting 1-meting 
Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Geslacht (% Man) 87% 83% 84% 75% 92% 88% 89% 95% 91% 94% 91% 80% 

 Geen significante verschillen (p≥0,05). 

 
Enquête direct omwonenden 
Daarnaast zijn in de nulmeting onder de direct omwonenden van de coffeeshops in 
totaal 91 enquêtes afgenomen: 29 in Sittard, 32 in Geleen en 30 in Roermond. Ook in 
de vervolgmeting hebben 91 direct omwonenden aan het onderzoek deelgenomen: 31 
in Sittard, 30 in Geleen en 30 in Roermond. We hebben ervoor gekozen om in een 
straal van 100 meter rond de coffeeshop omwonenden te enquêteren. De ervaring leert 
dat de fenomenen overlast en onveiligheid vaak zeer locatie-gebonden zijn en zich in 
belangrijke mate tot de directe omgeving beperken. Met het groter worden van de 
afstand tot de bron wordt ook steeds onduidelijker wat de toedracht van een specifiek 
fenomeen is. Dit geldt met name voor overlast die te maken heeft met de 
aanwezigheid van personen op een specifieke locatie. 
 
Observaties 
Verder hebben we op verschillende dagen (doordeweeks en in het weekend), 
tijdstippen (’s ochtends tot ’s avonds) en plekken observaties in de drie 
onderzoeksgebieden verricht. In totaal zijn in de nulmeting 93 observaties in de 
directe omgeving van de coffeeshop uitgevoerd: 30 in Sittard, 32 in Geleen en 31 in 
Roermond. In de vervolgmeting zijn eveneens 93 observaties verricht: 33 in Sittard, 
30 in Geleen en 30 in Roermond. Voor de observaties hebben we gebruik gemaakt van 
een observatieformulier. Een observatie duurde vijf minuten, waarin we op het 
formulier hebben genoteerd hoe het gesteld is met de fysieke omgeving (afval en 
foutgeparkeerde auto’s), hoeveel verkeer er door het gebied rijdt, hoeveel voetgangers 
er door het gebied lopen en of er rondhangende personen zijn die zich voor langere 
tijd in het gebied ophouden. Daarnaast hebben we gelet op verschillende vormen van 
potentieel overlastgevend gedrag. De onderzoekers hebben geteld hoe vaak dergelijke 
gedragingen voorkomen en om hoeveel personen het gaat. Alle onderzoekers zijn 
vooraf geïnstrueerd wanneer een gedraging genoteerd moest worden onder één van de 
vooraf geformuleerde categorieën. 
 
De resultaten van de observaties kunnen zijn beïnvloed door de weersomstandigheden 
in beide metingen. Daarom is voorafgaand aan elke observatie genoteerd wat de 
temperatuur is, hoe hard het waait en of er sprake is van neerslag. In de nulmeting ligt 
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de gemiddelde temperatuur tijdens de observaties rond de 18 graden, terwijl het in de 
eerste vervolgmeting met gemiddeld zes graden beduidend kouder is. In de nulmeting 
waait het in de meeste observaties (54 van de 93) ‘niet of nauwelijks’, terwijl het in de 
eerste vervolgmeting in het grootste deel (63 van de 93) ‘matig’ waait.  In beide 
metingen is er tijdens geen enkele observatie sprake van neerslag (regen of sneeuw). 
 
Informele gesprekken 
Tot slot zijn tijdens het veldonderzoek informele gesprekken gevoerd met personen 
die zich in de directe omgeving van de coffeeshops ophouden. In totaal zijn in de 
nulmeting 27 informele gesprekken gevoerd (11 in Sittard, 8 in Geleen en 8 in 
Roermond), terwijl dit er in de eerste vervolgmeting 23 zijn (8 in Sittard, 8 in Geleen 
en 7 in Roermond). De gesprekken vonden plaats aan de hand van enkele door de 
onderzoekers uit het hoofd geleerde onderwerpen, zodat zij hun informele karakter 
behouden. De gesprekken zijn direct na afloop – uit het zicht van de coffeeshop en de 
respondent – kort uitgewerkt, waarbij we ook de relevante contextuele informatie 
hebben genoteerd. Bij het aanspreken van personen op de hotspot zijn geen specifieke 
selectiecriteria gehanteerd. De informatie uit de informele gesprekken is vooral 
aanvullend en contextueel. 
 
Aanvullende onderzoeksactiviteiten 
Naast het veldonderzoek hebben over de gehele onderzoeksperiode enkele 
aanvullende onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden. Zo hebben we een 
documentenstudie uitgevoerd, met acht sleutelinformanten een interview gehouden en 
zijn de verkoopcijfers van vier van de zes coffeeshops geanalyseerd. Hieronder lichten 
we de aanvullende onderzoeksactiviteiten nader toe. 
 
Documentenstudie 
Over coffeeshops en het bijbehorende beleid ten aanzien van het I-criterium zijn 
landelijke, regionale en lokale rapporten en documenten verzameld en bestudeerd. 
Deze documentenstudie dient als input voor het tweede hoofdstuk waarin de 
achtergrond van het I-criterium wordt beschreven. Hiervoor is enerzijds bij de 
nulmeting een zoekslag op internet verricht die bij de vervolgmeting is herhaald. 
Anderzijds hebben we geput uit de door ons uitgevoerde landelijke en lokale 
(evaluatie)onderzoeken, monitoren en beleidsadviseringen betreffende coffeeshops en 
softdrugsbeleid en de daarvoor verzamelde en bestudeerde literatuur. Van de 33 
verzamelde en bestudeerdestukken is vervolgens een korte samenvatting gemaakt. 
 
Interviews sleutelinformanten en experts 
Voor het onderzoek zijn eveneens over de gehele onderzoeksperiode acht 
sleutelinformanten (telefonisch) geïnterviewd, die ons hebben geïnformeerd over hun 
ervaringen met de implementatie en de gevolgen van de handhaving van het                
I-criterium. Het gaat om vier medewerkers van gemeente en politie die werkzaam zijn 
in de gemeenten waar het onderzoek is uitgevoerd en om vier informanten werkzaam 
in twee andere gemeenten, waar men ervaring heeft met het handhaven van het I-
criterium. Van deze twee gemeenten - die we om redenen van anonimiteit en 
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leesbaarheid in de rest van dit rapport zullen aanduiden als ‘gemeente A’ en 
‘gemeente B’ - handhaaft de eerste het I-criterium nog steeds, terwijl de tweede 
gemeente er voor heeft gekozen de handhaving op te schorten. Evenals de 
documentenstudie dienen de interviews als input voor de achtergrond die we in het 
tweede hoofdstuk schetsen met betrekking tot Sittard-Geleen en Roermond. 
 
Analyse verkoopcijfers 
Van vier van de zes coffeeshops (twee in Sittard en twee in Roermond) hebben we 
gegevens ontvangen over het aantal transacties dat gedurende de nul- en de 
vervolgmeting in de coffeeshops heeft plaatsgevonden. De andere twee hebben 
hiervan afgezien. Voor beide onderzoeksgebieden zijn de cijfers tijdens de nul- en 
vervolgmeting met elkaar vergeleken om meer inzicht te krijgen in de 
bezoekersstromen van de coffeeshops. Hierbij is van belang dat in het ene 
onderzoeksgebied (Sittard) het I-criterium bij de nulmeting niet en bij de eerste 
vervolgmeting wel wordt gehandhaafd, terwijl in het andere onderzoeksgebied 
(Roermond) in beide metingen geen sprake is van de handhaving van het I-criterium. 
De verkoopcijfers lijken betrouwbaar, aangezien zij in overstemming zijn met de 
onderzoeksresultaten uit andere bronnen. 
 
Analyse 
De analyses in dit rapport zijn voor elk onderzoeksgebied afzonderlijk uitgevoerd, 
waarbij we steeds de situatie in de nulmeting (voor de herinvoering van de handhaving 
van het I-criterium in Sittard-Geleen) hebben vergeleken met de vervolgmeting (na de 
herinvoering van de handhaving). De drie gebieden zijn niet statistisch met elkaar 
vergeleken, vanwege de uiteenlopende kenmerken van de gebieden en de mensen die 
er wonen. 
 
De data zijn geanalyseerd met behulp van het statistische programma SPSS. Van de 
meeste variabelen zijn kruistabellen gemaakt die vervolgens zijn geanalyseerd met een 
chi-kwadraattoets. Een chi-kwadraattoets is een statistische toets die nagaat of de 
waargenomen aantallen systematisch afwijken van de te verwachten aantallen. Als dit 
het geval is, is er sprake van een significant verschil. Voor enkele variabelen geldt dat 
we betrouwbaarheidsintervallen rondom proportie scores (percentages) hebben 
berekend. Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen van twee gemeten percentages 
(bijvoorbeeld het percentage bewoners dat zich onveilig voelt in de nulmeting en het 
percentage dat zich onveilig voelt in de eerste vervolgmeting) elkaar niet overlappen 
spreken we van een significant verschil. 
 
Significantie is een term uit de waarschijnlijkheidsleer waarmee wordt aangegeven of 
een waargenomen verschil een echt verschil is of door toeval is ontstaan. In dit rapport 
gaan we uit van de standaardregel bij toetsing van significantie: het 95% 
betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat wanneer we met 95% zekerheid kunnen 
zeggen dat een verschil niet ontstaan is door toeval, we mogen aannemen dat het 
verschil werkelijk bestaat en dat we dus 5% kans op toeval toestaan. We zijn er dan 
95% zeker van dat het verschil tussen beide metingen een correcte weergave is van de 
werkelijkheid. 
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Beperkingen 
Het in dit rapport beschreven onderzoek stelt ons in staat een goed onderbouwd 
antwoord te geven op de centrale onderzoeksvraag, namelijk wat de ontwikkelingen 
rondom de coffeeshops zijn na het weer handhaven van het I-criterium in de gemeente 
Sittard-Geleen, zowel voor deze gemeente als voor de nabij gelegen gemeente 
Roermond. Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden 
met enkele beperkingen in de onderzoeksopzet. 
 
Het is niet het doel van dit onderzoek om op basis hiervan een representatief beeld 
voor heel Nederland te geven over de gevolgen van het handhaven van het I-criterium. 
De onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd in drie onderzoeksgebieden die de directe 
omgeving van de coffeeshops in Sittard, Geleen en Roermond omvatten. De resultaten 
gelden in directe zin alleen voor deze gebieden en kunnen niet één op één vertaald 
worden naar de hele gemeente Sittard-Geleen, de hele gemeente Roermond of andere 
Nederlandse gemeenten. Wel geeft het onderzoek een idee van de aspecten die 
mogelijk een rol spelen bij de handhaving van het I-criterium op andere locaties en in 
andere gemeenten in ons land. 
 
Een praktische beperking is verder, dat we bij de eerste vervolgmeting geen niet-
ingezetenen hebben kunnen enquêteren die na de invoering van het I-criterium in 
Sittard-Geleen hebben besloten niet meer af te reizen naar de gemeenten            
Sittard-Geleen en Roermond. Als niet-ingezetenen afreizen naar andere Nederlandse 
gemeenten of als zij besluiten helemaal niet meer naar Nederland af te reizen, kunnen 
zij niet meer worden aangetroffen in de onderzoeksgebieden. We zijn aan deze 
beperking tegemoet gekomen door in de nulmeting naar de intentie van niet-
ingezetenen te vragen (‘Wat ga je waarschijnlijk doen?’). Ondanks dat deze vraag een 
indicatie geeft van het gedrag van niet-ingezeten coffeeshopbezoekers dient 
terughoudend te worden omgegaan met uitspraken over de veranderingen die zich 
hierin voordoen na de invoering van het I-criterium en de gevolgen daarvan. 
 
 
1.3 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee schetsen we de achtergrond van het onderzoek op basis van de 
uitgevoerde documentenstudie en de gesprekken met de sleutelinformanten over (de 
ervaringen met) de implementatie en handhaving van het I-criterium. In hoofdstuk drie 
gaan we in op de resultaten van de enquêtes onder coffeeshopbezoekers, terwijl we in het 
vierde hoofdstuk de onderwerpen overlast en onveiligheid behandelen aan de hand van 
de enquête onder direct omwonenden en de verrichte observaties. In het vijfde en laatste 
hoofdstuk trekken we conclusies en beantwoorden we de onderzoeksvraag. 
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2.  INGEZETENENCRITERIUM 
 
 
 

Om de resultaten van het veldonderzoek in het juiste perspectief te kunnen plaatsen 
dient de lezer enigszins bekend te zijn met de achtergrond van het 
Ingezetenencriterium (I-criterium). In dit hoofdstuk schetsen we deze achtergrond op 
basis van de documentenstudie en de interviews met sleutelinformanten.  
 
Het I-criterium stelt dat alleen ingezetenen van Nederland toegang tot de coffeeshop 
hebben en dat uitsluitend aan ingezetenen van Nederland softdrugs kunnen worden 
verkocht. De coffeeshophouder dient vast te stellen dat degene die hij toegang verleent 
tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt ingezetene van Nederland is. Het 
tonen van een geldig identiteitsbewijs of verblijfsvergunning in combinatie met een 
uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) - nu Basisregistratie 
Personen (BRP) - zijn instrumenten waarmee de coffeeshophouder het ingezetenschap 
kan vaststellen.1 
 
Hieronder gaan we eerst in op het Nederlandse gedoogbeleid voor coffeeshops en de 
toevoeging van het I-criterium aan de landelijke gedoogcriteria. Vervolgens bespreken 
we de ervaringen met implementatie en handhaving van het Ingezetenencriterium 
elders in het land en gaan we na welke resultaten daarmee zijn behaald. We sluiten af 
met het beschrijven van de situatie omtrent het I-criterium in de gemeente Sittard-
Geleen. 
 
 
2.1 Landelijke gedoogcriteria 
 
In 1976 wordt de Opiumwet in ons land gewijzigd. Vanaf dat moment wordt 
onderscheid gemaakt tussen hard- en softdrugs. Met de wetswijziging wordt beoogd 
de aanpak van  harddrugs en cannabis van elkaar te scheiden. Eind jaren tachtig blijkt 
dat de verkoop van softdrugs voornamelijk in zogenoemde coffeeshops plaatsvindt. 
Om dit in goede banen te leiden neemt het Openbaar Ministerie (OM) in 1991 de 
landelijke gedoogcriteria voor coffeeshops op in de Aanwijzing Opiumwet. Het 
Openbaar Ministerie ziet af van vervolging indien aan deze criteria wordt voldaan.2 In 
december 2000 vindt een verdere specificatie van deze zogenoemde AHOJ-G criteria 
plaats. Het College van procureurs-generaal stelt de AHOJ-G criteria dan als volgt 
vast:3 
 geen Affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere aanduiding 

op de betreffende lokaliteit;                                                          
1 Bieleman, B., R. Mennes en M. Sijtstra (2015). Coffeeshops in Nederland 2014. Aantallen 
coffeeshops en gemeentelijk beleid 1991-2014. St. INTRAVAL, Groningen-Rotterdam. 
2 Art. 167 lid 2 Sv. 
3 Staatscourant 2000, nr. 250. 
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 geen Harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of 
verkocht mogen worden;  

 geen Overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de 
coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop rond-
hangende klanten;  

 geen verkoop aan Jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop, 
waarbij is gekozen voor een strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar;  

 geen verkoop van Grote hoeveelheden per transactie: dat wil zeggen hoeveelheden 
groter dan geschikt voor eigen gebruik (= 5 gram). Onder transactie wordt 
begrepen alle koop en verkoop in één coffeeshop op eenzelfde dag met betrekking 
tot eenzelfde koper. 

 
Daarnaast geeft het College aan dat in het lokale driehoeksoverleg de maximale 
handelsvoorraad van coffeeshops kan worden vastgesteld, zolang het gestelde 
maximum niet de 500 gram te boven gaat. 
 
Besloten club- en Ingezetenencriterium  
In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 aan de Tweede Kamer kondigt de minister van 
Veiligheid en Justitie aan een einde te maken aan het ‘open-deur-beleid’ van 
coffeeshops.4 De minister schrijft dat de handel in drugs is vergroot, 
geprofessionaliseerd en vercommercialiseerd, dat coffeeshops kleiner en beheersbaar 
moeten worden gemaakt en dat de aantrekkingskracht van het Nederlandse 
drugsbeleid op gebruikers afkomstig uit het buitenland moet worden teruggedrongen.  
 
In brieven aan de Tweede Kamer wordt aangekondigd dat er twee nieuwe 
gedoogcriteria worden toegevoegd aan het landelijk coffeeshopbeleid.5,6 Het gaat om 
het Besloten club-criterium (B-criterium) en het Ingezetenencriterium (I-criterium). 
Met het toevoegen van deze twee criteria wordt beoogd de aan coffeeshops 
gerelateerde overlast en criminaliteit te verminderen en de handel in verdovende 
middelen tegen te gaan. Het B-criterium stelt dat coffeeshops uitsluitend toegang 
mogen verlenen en verkopen aan leden van de coffeeshop. Het I-criterium stelt dat 
uitsluitend ingezetenen van Nederland van 18 jaar en ouder lid kunnen zijn van de 
coffeeshop (Staatscourant 2011, nr. 22963). 
 
Het B- en het I-criterium worden op 1 januari 2012 ingevoerd en maken vanaf dat 
moment deel uit van de gedoogcriteria voor coffeeshops in de Aanwijzing Opiumwet. 
De daadwerkelijke handhaving van de nieuwe criteria verloopt gefaseerd. Op 1 mei 
2012 startten de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland met de handhaving 
van de twee nieuwe criteria en de andere provincies zouden per 1 januari 2013 
volgen.7 De start van de handhaving gaat gepaard met een communicatiecampagne 
richting drugstoeristen. Er werd zo nodig ook extra politiecapaciteit beschikbaar                                                         
4 Tweede Kamer, 2010-2011, 24 077, nr. 259. 
5 Tweede Kamer, 2011-2012, 24 077, nr. 265. 
6 Tweede Kamer, 2011-2012, 24 077, nr. 267. 
7 Idem. 
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gesteld voor de bestrijding van de illegale markt. Uit onderzoek in zeven gemeenten in 
het zuiden van het land blijkt dat na de invoering van het nieuwe beleid al snel een 
verschuiving optreedt van de cannabismarkt van de coffeeshops naar de illegale markt 
buiten de coffeeshop. Het bestrijden van de illegale markt krijgt al snel prioriteit 
boven de controles in de coffeeshops. In deze periode worden diverse bestuurs- en 
strafrechtelijke interventies toegepast bij de bestrijding van de illegale markt, 
waaronder gebiedsverboden. De klandizie van de coffeeshops nam sterk af.8  
 
Uit een eerste onderzoek naar de situatie in Tilburg vrij kort na de start van de 
handhaving van het B- en het I-criterium, blijkt eveneens dat zowel het 
softdrugstoerisme als het aantal lokale klanten hierdoor is afgenomen, terwijl de 
illegale softdrugsmarkt is gegroeid.9 De tweede rapportage van het onderzoek laat zien 
dat na het vervallen van het B-criterium de ervaren overlast van de illegale 
drugshandel is afgenomen, terwijl er door de toegenomen klandizie juist wel weer 
meer overlast wordt ervaren van coffeeshops.10 Dit bleek ook uit het landelijke 
onderzoek.11 
 
Het komt niet tot een landelijke invoering van het B-criterium. In november 2012 laat 
de minister van Veiligheid en Justitie definitief aan de Tweede Kamer en de 
burgemeesters weten dat het B-criterium komt te vervallen en vanaf 1 januari 2013 
verdwijnt uit de Aanwijzing Opiumwet.12  De invoering van het I-criterium wordt wel 
doorgezet, waardoor we momenteel spreken van de AHOJGI-criteria. De formulering 
van het I-criterium wordt enigszins aangepast zodat het stelt dat alleen ingezetenen 
van Nederland toegang tot de coffeeshop hebben en dat uitsluitend aan hen softdrugs 
kunnen worden verkocht. De handhaving geschiedt in overleg met betrokken 
gemeenten zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- 
en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk.13 
 
 
2.2 Implementatie en handhaving 
 
De handhaving van het I-criterium voor heel Nederland start op 1 januari 2013. Omdat 
is overgegaan op lokaal maatwerk betekent dit in de praktijk dat een gemeente het I-
criterium kan opnemen in haar coffeeshopbeleid en het bijbehorende 
handhavingsarrangement en dat in de lokale driehoek wordt afgestemd of er ook actief 
op wordt gehandhaafd.14                                                         
8 Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman en D.J. Korf (2014). Evaluatie van het Besloten club- 
en het Ingezetenencriterium voor coffeeshops. Eindrapport. WODC, St. INTRAVAL en Bonger 
Instituut. 
9 Torre, E.J. van der, e.a. (2012). Tilburgse taferelen. De eerste rapportage. Politieacademie, 
LokaleZaken en  Beke Advies. 
10 Politieacademie. (2013). Softdrugsbeleid in Tilburg: een update. 
11 Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman en D.J. Korf (2014). 
12 ‘Bruggen slaan’, oktober 2012. 
13 Tweede Kamer 2012-2013, 24 077, nr. 293. 
14 Idem. 
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Beleid en praktijk 
In 103 van de 390 Nederlandse gemeenten (peildatum 1 januari 2016) zijn coffeeshops 
gevestigd. De meest recente publicatie van de (twee)jaarlijkse monitor naar het aantal 
coffeeshops en het gemeentelijk coffeeshopbeleid laat zien dat vrijwel alle gemeenten 
de handhaving van de AHOJ-G criteria en het criterium voor de Maximale 
handelshoeveelheid in het beleid hebben vastgelegd. De handhaving van het               
I-criterium lijkt daarbij achter te blijven: beduidend minder gemeenten hebben de 
handhaving daarvan in het beleid vastgelegd. Een inventarisatie van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie laat zien dat het aantal coffeeshopgemeenten dat het I-criterium 
in het coffeeshopbeleid heeft opgenomen in 2014 76% was.15 
 
Zoals gezegd kunnen gemeenten in de lokale driehoek afstemmen of er actief wordt 
gehandhaafd op het I-criterium. Een onderzoek naar de daadwerkelijke handhaving 
van het coffeeshopbeleid op lokaal niveau - dat wordt omschreven als een aanvulling 
op bovengenoemde monitor – laat zien dat niet alle gemeenten die het I-criterium in 
het beleid hebben opgenomen dit ook actief handhaven. De onderzoekers 
enquêteerden hiervoor 94 ambtenaren van de 103 coffeeshopgemeenten. Ten hoogste 
23 gemeenten blijken in de praktijk te handhaven op het I-criterium en bij 19 van die 
gemeenten vinden er ook daadwerkelijk controles plaats.16 
 
Redenen om niet te handhaven 
Uit de geraadpleegde stukken en de interviews met de informanten uit gemeente B - 
waar de handhaving van het I-criterium is opgeschort - komen hoofdzakelijk twee 
redenen naar voren waarom gemeenten niet overgaan tot actieve handhaving van het I-
criterium of daar mee stoppen. Ten eerste gaan gemeenten niet over tot handhaving 
omdat zij door de handhaving een toename van de illegale straathandel in softdrugs 
vrezen. In enkele gemeenten waar wel is begonnen met de handhaving is een 
dergelijke toename door de gemeente geconstateerd, waarna met de handhaving is 
gestopt. De tweede reden die naar voren komt is dat gemeenten de benodigde 
politiecapaciteit en de daarmee gepaard gaande kosten naar hun mening beter ergens 
anders voor kunnen gebruiken, omdat er in de gemeente niet of nauwelijks sprake is 
van overlast door drugstoeristen.17,18,19 Deze redenen werden eerder ook genoemd in 
het landelijke onderzoek naar het I-criterium.20 
 
Motivatie om te wel te handhaven 
Als we de sleutelinformanten van gemeente A en B tijdens de interviews vragen hoe 
de implementatie van de handhaving van het I-criterium is verlopen blijkt dat dat in 
gemeente A succesvol is verlopen, terwijl dat in de gemeente B moeizamer ging.                                                         
15 Bieleman, B., R. Mennes en M. Sijtstra (2015). 
16 Maalsté, N., M.C. Huigen en S. Lallush (2014). Verplicht nummer: Onderzoek naar de 
lokale handhaving van het coffeeshopbeleid. Access Interdit, Den Haag. 
17 Idem 
18 Rolling Stoned (2016). Alle blowers welkom in Eindhoven! (Geraadpleegd van: 
https://www.rollingstoned.nl/14-1-16-2016-alle-blowers-welkom-in-eindhoven). 
19 Kuipers, J.J.M. (2015) Evaluatie handhaving I-criterium Eindhoven. Gemeente Eindhoven. 
20 Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman en D.J. Korf (2014). 
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In de gemeente A – waar alle geraadpleegde informanten de handhaving van het I-
criterium als een succes omschrijven - is de implementatie naar de mening van de 
experts uitstekend verlopen. Eerder resulteerde het grote aantal drugstoeristen dat naar 
de gemeente kwam (duizenden per dag per coffeeshop) volgens de experts in zichtbare 
overlast. Met het I-criterium kreeg de gemeente een instrument in handen waarmee 
mogelijk het aantal drugstoeristen en de daarmee gepaard gaande overlast kon worden 
teruggedrongen. Van deze mogelijkheid wil de gemeente optimaal gebruik maken. 
 
Er zijn in deze gemeente heldere afspraken gemaakt over de verhoogde politie-inzet 
die nodig zou zijn na invoering en er is een vast overlegmoment gecreëerd waar 
eventuele knelpunten voor, tijdens en na de implementatie worden besproken. Er is 
ook extra politiecapaciteit beschikbaar gekomen. Uit de interviews met de 
informanten in deze gemeente blijkt dat de ‘motivatie’ om de implementatie van het I-
criterium goed te laten verlopen groot is bij alle betrokkenen. Zo is met lichtpoorten 
en flyers aan drugstoeristen duidelijk gemaakt zij geen toegang meer tot de coffeeshop 
in de gemeente (zouden) hebben.  
 
De informanten in de gemeente B – waar de handhaving van het I-criterium 
uiteindelijk is opgeschort – geven aan dat de betrokkenen bij aanvang ‘niet zo 
enthousiast’ over de invoering van het I-criterium waren en het proces omtrent de 
implementatie wordt door de experts in deze gemeente als ‘intensief‘ omschreven. Er 
zijn op het moment van implementatie niet of nauwelijks problemen omtrent 
coffeeshops in de gemeente en betrokkenen vrezen dat de handhaving zal leiden tot 
een groei van de illegale markt van softdrugs. Eén van de informanten in deze 
gemeente geeft aan dat er extra politiecapaciteit is ingeruimd voor de periode van 
maximaal een jaar om de invoering van de handhaving van het I-criterium in goede 
banen te leiden.  
 
 
2.3 Ontwikkelingen 
 
De ontwikkelingen na de invoering van de handhaving van het I-criterium zijn 
verschillend volgens de geïnterviewde experts in gemeente A en B. In de gemeente A 
geven de experts aan dat met de handhaving is bereikt wat is beoogd: een terugdringen 
van het drugstoerisme en de bijbehorende overlast. Daarbij wordt door de experts 
opgemerkt dat er veel politiecapaciteit is ingezet om dit te realiseren. Ook merken zij 
op dat de illegale markt ‘zichtbaarder’ is geworden door de handhaving van het           
I-criterium. Straatdealers en drugsrunners zijn voor de burger zichtbaarder aanwezig 
in de directe omgeving van coffeeshops dan voor de invoering. 
 
Uit de landelijke evaluatie van de invoering van het B- en I-criterium in 2012 komt 
naar voren dat de gebruikersmarkt in de drie zuidelijke provincies snel en robuust 
reageert op de handhaving. 21 Er is na invoering sprake van een scherpe daling van het 
drugstoerisme, waarbij onder andere de beschikbare capaciteit bij de politie en de                                                         
21 Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman en D.J. Korf (2014). 
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naleving door de coffeeshops een rol speelt. De ervaren overlast door omwonenden 
verschuift zich van coffeeshops naar dealactiviteiten. Na het vervallen van het            
B-criterium in 2013 gaat een deel van de ingezetenen weer naar de coffeeshop, maar 
een deel blijft kopen op de illegale markt. De illegale markt is wel gekrompen, maar 
nog steeds groter dan voor 2012. De aan coffeeshops gerelateerde overlast neemt dan 
weer enigszins toe, waarschijnlijk door de stijging van het aantal bezoekers van 
coffeeshops in 2013. 
 
Andere bronnen laten zien dat de invoering een forse afname van het aantal 
drugstoeristen teweeg kan brengen. Uit dat onderzoek blijkt ook dat omwonenden van 
coffeeshops hierdoor minder overlast ervaren.22,23 Een vermindering van het 
drugstoerisme komt ook naar voren in een soortgelijk onderzoek dat is uitgevoerd in 
de politieregio’s Midden en West Brabant en Zeeland.24 
 
In de gemeente B geven de experts aan dat er na de handhaving van het I-criterium 
illegale straathandel in drugs ontstond, terwijl daar eerst geen sprake van was, volgens 
de geïnterviewden. Er werden in het centrum van de grote stad in deze gemeente 
mensen aangesproken of zij drugs wilden kopen. Beide geïnterviewde experts 
omschrijven het als ‘het ontstaan van een probleem dat er eerst niet was’. Uiteindelijk 
is besloten om de handhaving van het I-criterium op te schorten, waarna de dealers en 
drugsrunners, volgens de experts, uit het straatbeeld verdwenen. Er is volgens de 
experts nog wel sprake van de illegale handel in drugs, maar de concentratie rond de 
coffeeshops is verdwenen. 
 
De drugstoeristen zijn ook in 2013 grotendeels weggebleven uit de zuidelijke 
provincies. In gemeenten waar het Ingezetenencriterium wordt gehandhaafd houden 
de coffeeshops de deuren gesloten voor niet-ingezetenen. De politie heeft er capaciteit 
om op te treden tegen eventuele illegale verkoop en overlast. Niet-ingezetenen komen 
wel in de coffeeshops in de gemeenten waar niet actief wordt gehandhaafd. De 
aantallen zijn echter relatief gering en ze veroorzaken geen noemenswaardige overlast. 
 
In een ander onderzoek uit 2015 naar het softdrugsbeleid in Maastricht wordt 
geconcludeerd dat na de handhaving van het I-criterium en kordaat optreden van de 
politie, een krimp van de illegale softdrugsmarkt is opgetreden. De onderzoekers 
veronderstellen dat het verhogen van de pakkans en de strafrechtelijke risico’s samen 
zou kunnen hangen met een krimp van de aanbodkant van de illegale markt.25 Uit een 
ander onderzoek naar drugsrunners en daaraan gerelateerde problematiek komt naar 
voren dat straatdealers en drugsrunners die in Maastricht actief waren met name 

                                                        
22 Torre, E.J. van der, e.a. (2013). Het nieuwe coffeeshopbeleid; een overzichtelijke 
tussenbalans in Maastricht. Politieacademie, LokaleZaken, Beke Advies. 
23 Politieacademie (2015). Softdrugsbeleid in Maastricht: De tweede tussenbalans. 
24 Politieacademie (2014). Softdrugsbeleid in Midden en West Brabant & Zeeland; een update. 
25 Politieacademie (2015). 
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afkomstig waren uit achterstandswijken en kozen voor de illegale handel in drugs, 
omdat het veel geld oplevert en het weinig strafrechtelijke risico’s kent.26 
 
De verschillende ervaringen in bovengenoemde gemeenten (A en B) en de besproken 
onderzoeken laten zien hoe het softdrugsbeleid en de lokale handhaving moeten zien 
te balanceren. Het bestuur probeert op een afgewogen manier tegemoet te komen aan 
de lokale verschillen die bestaan als het gaat om niet-ingezeten softdrugsklanten. 
 
 
2.4 Het Ingezetenencriterium in Sittard-Geleen27 
 
In Sittard-Geleen wordt per 1 mei 2012 gestart met de handhaving van het B- en I-
criterium. Na de invoering ontstaat er volgens de burgemeester overlast op straat en 
groeit de omvang van de illegale straathandel in drugs, waarbij sprake is van 
vermenging van de markten van soft- en harddrugs.28 De burgemeester geeft aan dat 
de illegale handel die is ontstaan een blijvende druk geeft op de openbare orde en 
veiligheid met alle negatieve consequenties voor de leefbaarheid en veiligheid in de 
buurten van dien en dat hij vreest voor de gezondheid van diegenen die softdrugs op 
de illegale markt kopen. In mei 2013 wordt in Sittard-Geleen de handhaving van het I-
criterium formeel opgeschort. Vanaf dat moment hebben niet-ingezetenen weer 
toegang tot de coffeeshops in de gemeente. Er wordt extra politie ingezet om de 
ontstane straathandel onder controle te houden en door gerichte acties uit te voeren en 
aanhoudingen te verrichten wordt geprobeerd de illegale handel te verminderen.  
 
In Geleen besluit één van de coffeeshopeigenaren, ondanks de opschorting van het I-
criterium, niet-ingezetenen niet meer toe te laten tot de coffeeshop. In de andere 
coffeeshop worden niet-ingezetenen vanaf dat moment wel weer binnen gelaten. 
Verder verhuizen in 2014 de twee coffeeshops in Sittard van twee verschillende 
panden naar één gezamenlijk pand tegenover het stationsplein. De verplaatsing komt 
tot stand in het kader van een opknapbeurt van het Stationskwartier.29  
 
In 2015 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de situatie omtrent coffeeshops in 
Sittard-Geleen. Uit het onderzoek komt naar voren dat na april 2013 in het centrum 
van Sittard het aantal drugsincidenten lager ligt dan de periode dat het I-criterium 
werd gehandhaafd, maar dat omwonenden meer melding zijn gaan maken van 
problemen die volgens hen aan drugs zijn gerelateerd. De onderzoekers voegen 
daaraan toe dat bewoners menen dat de problemen groter zijn geworden nadat de 
coffeeshop verhuisd is. De bewoners (van de aangrenzende straten) geven in de in 
2015 gehouden buurtenquête aan vaker overlast te ervaren dan in de periode dat het I-                                                        
26 Wijk, A. van, en B. Bremmers (2011).  Snelle jongens: een onderzoek naar drugsrunners en 
daaraan gerelateerd problematiek in Limburg-Zuid. Bureau Beke.  
27 De geschiedenis van het I-criterium in de gemeente Roermond wordt niet beschreven, omdat 
Roermond het I-criterium nog nooit actief heeft gehandhaafd. 
28 Brief burgemeester Sittard-Geleen van 5 juni 2013. 
29 Persbericht Limburg1 van 22 mei 2012. 
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criterium werd gehandhaafd. Het gaat met name om overlast van drugstoeristen die 
naar de coffeeshop komen en de illegale handel in softdrugs. De inwoners in Geleen 
geven in dit onderzoek aan dat er sprake is van overlast door straatdealers die zich 
ophouden op de parkeerplaats tegenover de daar gevestigde coffeeshops.30  
 
In Sittard-Geleen is besloten om per juni 2016 het I-criterium weer te gaan handhaven. 
Vanwege het toegenomen aantal drugstoeristen dat in de loop van 2015 naar de 
gemeente is gekomen ziet de burgemeester zich genoodzaakt de handhaving van het I-
criterium per juni 2016 te hervatten.31 De aanscherping van de uitvoering van het 
coffeeshopbeleid is volgens hem noodzakelijk om het drugstoerisme in Sittard-Geleen 
aan banden te leggen en de coffeeshops in de gemeente weer terug laten te keren naar 
het niveau van lokale voorzieningen. Met de maatregel wordt een afname van de door 
drugstoerisme veroorzaakte problemen en de daarmee gepaard gaande overlast voor 
omwonenden beoogd.32 
 

                                                        
30 Torre, E.J. van der en T. Jongepier (2015). Coffeeshops in Sittard-Geleen: een inventarisatie. 
LokaleZaken, Jongepier onderzoek en advies. 
31 Brief burgemeester Sittard-Geleen van 5 juni 2013. 
32 Persbericht gemeente Sittard-Geleen van 17 maart 2016. 
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3.  COFFEESHOPBEZOEK 
 
 
 

In dit hoofdstuk behandelen we de enquête die we in de beide metingen hebben 
gehouden onder de bezoekers van de coffeeshops in Sittard, Geleen en Roermond. We 
bespreken eerst de achtergrondkenmerken van de bezoekers. Vervolgens besteden we 
aandacht aan de redenen voor het coffeeshopbezoek en het koopgedrag van bezoekers 
binnen en buiten de coffeeshop. Verder gaan we specifiek in op het 
Ingezetenencriterium (I-criterium) en de vragen die hierover aan niet-ingezetenen zijn 
gesteld.  
 
 
3.1 Achtergrond bezoekers 
 
In tabel 2.1 zijn per onderzoeksgebied voor beide metingen geslacht, leeftijd en 
opleidingsniveau weergegeven van de ondervraagde coffeeshopbezoekers. De 
coffeeshops trekken in de vervolgmeting over het algemeen bezoekers met dezelfde 
achtergrondkenmerken als in de nulmeting.  
 
Het merendeel van de bezoekers in beide meting is man: het gaat om respectievelijk 
86% en 89% in de nul- en vervolgmeting. Ook de gemiddelde leeftijd is in de beide 
metingen nagenoeg hetzelfde, respectievelijk 32 en 31 jaar. Net als in de nulmeting 
geldt ook in de vervolgmeting dat de meeste bezoekers een middelhoge opleiding 
hebben afgerond. Het percentage is in de vervolgmeting (67%) hoger dan in nulmeting 
(42%). Verder geeft een meerderheid van de bezoekers, zowel in de nul- als 
vervolgmeting, aan zij betaald werk hebben of zelfstandige zijn. Het gaat in de beide 
meting om respectievelijk 67% en 72% van de coffeeshopbezoekers. 
 
Tabel  3.1  Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van geënquêteerde coffeeshopbezoekers 

per onderzoeksgebied per meting 
Onderzoeksgebied  

 
Kenmerken  

Sittard Geleen Roermond  Totaal 
0-meting 
(N=75) 

1-meting
(N=76) 

0-meting 
(N=74) 

1-meting
(N=75) 

0-meting 
(N=77) 

1-meting
(N=77) 

0-meting 
(N=226) 

1-meting
(N=228) 

% Man 80 87 91 89 88 90 86 89 

% Vrouw 20 13 9 11 12 10 14 11 

Gemiddelde leeftijd 31 28 33 33 32 31 32 31 

% Laagopgeleid 12 8 22 17 18 7 17 11 

% Middelhoog opgeleid 47 74* 49 67* 30 60* 42 67* 

% Hoogopgeleid 41 18* 30 16* 25 33 32 22 

% Betaald werk 64 70 76 76 61 70 67 72 

*Significant verschil met 0-meting (p<0,05). 
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3.2 Redenen coffeeshopbezoek 
 
Aan bezoekers is een open vraag gesteld waarom zij de coffeeshop bezoeken. Zij 
konden op deze vraag meerdere antwoorden geven. Uit de resultaten blijkt dat de 
coffeeshopbezoekers in de drie onderzoeksgebieden hoofdzakelijk twee redenen 
noemen. Het gaat enerzijds om het feit dat de coffeeshop dicht bij huis is gevestigd en 
anderzijds om de hoge kwaliteit van de cannabisproducten die in de coffeeshops 
worden aangeboden. Op deze twee redenen gaan we hieronder nader in. 
 
Dichtbij huis 
Een vaak genoemde reden voor het bezoeken van de coffeeshop is dat deze dicht bij 
huis gelegen is. In de nulmeting geeft 41% van de bezoekers in Sittard aan dat dit de 
reden voor hun bezoek aan de coffeeshop is en dat percentage is in de vervolgmeting – 
na de hervatting van de handhaving van het I-criterium – gestegen naar 52% (figuur 
3.1). In Geleen geldt het omgekeerde: daar daalt het aantal coffeeshopbezoekers dat 
deze reden noemt van 55% in de nulmeting naar 22% in de vervolgmeting. In 
Roermond is in tegenstelling tot de andere twee onderzoeksgebieden nagenoeg niets 
veranderd in het aantal bezoekers dat aangeeft dat zij de coffeeshop bezoeken omdat 
deze dichtbij huis gevestigd is. In de nulmeting geeft 64% dit aan, terwijl het in de 
vervolgmeting om 62% gaat. 
 

Figuur 3.1  Aantal coffeeshopbezoekers dat als reden voor het 
bezoek noemt dat de coffeeshop dichtbij huis is  
gevestigd, per onderzoeksgebied, per meting in % 
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*Significant verschil met 0-meting (p<0,05). 

 
Het verschil in Sittard lijkt te worden verklaard door het ingezetenschap van de 
bezoekers. Ingezeten noemen – logischerwijs – vaker de reden ‘dichtbij huis’ dan niet-
ingezeten voor hun bezoek aan de shop. In de vervolgmeting hebben we vanwege de 
handhaving van het I-criterium in Sittard-Geleen uitsluitend ingezetenen geënquêteerd 
in de coffeeshops in Sittard. Het tegengestelde patroon in Geleen kan echter niet door 
ingezetenschap worden verklaard. 
 
Hoge kwaliteit cannabisproducten 
Een andere reden die coffeeshopbezoekers vaak noemen voor hun bezoek aan één van 
de shops in de onderzoeksgebieden is dat de cannabisproducten die daar worden 
aangeboden van hoge kwaliteit zijn. In Sittard blijkt het aantal bezoekers dat aangeeft 
dat dit de reden van hun bezoek is gedaald van 32% in de nulmeting naar 5% in de 
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vervolgmeting (figuur 3.2). Voor de coffeeshopbezoekers in Geleen geldt dat dit 
percentage juist is gestegen, namelijk van 12% in de nulmeting naar 32% in de 
vervolgmeting. In Roermond is het aantal coffeeshopbezoekers dat deze reden noemt 
vrijwel niet veranderd. Het gaat daar om respectievelijk 10% en 13% van de 
bezoekers. 
 

Figuur 3.2  Aantal coffeeshopbezoekers dat als reden voor het 
coffeeshopbezoek de hoge kwaliteit van de in coffeeshops 
aangeboden cannabisproducten noemt, per onderzoeksgebied, 
per meting, in % 
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*Significant verschil met 0-meting (p<0,05). 

 
Ook hier lijkt de verklarende factor in Sittard het ingezetenschap van bezoekers te 
zijn. Uit een nadere analyse blijkt dat de hoge kwaliteit van de aangeboden 
cannabisproducten minder vaak als reden voor het coffeeshopbezoek wordt genoemd 
door ingezetenen dan door niet-ingezetenen. Van alle ingezetenen die aan de nul- en 
de vervolgmeting (301) hebben deelgenomen geeft 14% deze reden. Het percentage 
onder alle 151 ondervraagde niet-ingezetenen is met 24% significant hoger. Het 
tegenstelde patroon in Geleen kan echter niet worden verklaard door ingezetenschap. 
 
  
3.3 Koopgedrag 
 
In deze paragraaf bespreken we het koopgedrag van de bezoekers. Daarbij gaat het 
niet alleen om hoe vaak en hoeveel zij kopen in de coffeeshop, maar ook om het 
koopgedrag daarbuiten. 
 
Kopen in de coffeeshop 
Aan de coffeeshopbezoekers in de drie onderzoeksgebieden is gevraagd hoe vaak zij 
in de afgelopen 30 dagen een coffeeshop hebben bezocht. Uit figuur 3.3 blijkt dat 
hierin weinig veranderingen zijn opgetreden. In de nulmeting ligt dit gemiddelde in 
Sittard op zes dagen, terwijl de bezoekers in de vervolgmeting gemiddeld op 10 van 
de afgelopen 30 dagen naar een coffeeshop zijn geweest. In Geleen ligt dit gemiddelde 
op respectievelijk 10 en 12 dagen in de nul- en vervolgmeting, terwijl het in 
Roermond om respectievelijk vijf en zes dagen gaat. 
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Figuur 3.3   Gemiddeld aantal dagen dat bezoekers in de afgelopen 30 
dagen de coffeeshop hebben bezocht, per onderzoeksgebied, 
per meting 
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Geen significante verschillen (p>0,05). 

 
Het gemiddeld bedrag dat coffeeshopbezoekers in Sittard per bezoek uitgeven in de 
coffeeshop is gedaald van €33 in de nulmeting naar gemiddeld €16 in de eerste 
vervolgmeting. In Geleen is het gemiddelde bedrag ongeveer hetzelfde gebleven: daar 
gaat het om €23 in de nulmeting en €20 in de vervolgmeting.  Voor Roermond liggen 
de gemiddelde bedragen in de nul- en vervolgmeting op respectievelijk €24 en €30. 
 

Figuur 3.4  Gemiddeld uitgegeven bedrag per bezoek, per 
onderzoeksgebied, per meting, in € 
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*Significant verschil met 0-meting (p<0,05). 

 
In het verlengde hiervan zien we in Sittard een daling in het gemiddeld aantal 
gekochte grammen aan cannabis. In de nulmeting kopen bezoekers gemiddeld 2,8 
gram, terwijl dit in de vervolgmeting 1,5 gram is. Er zijn, net als in het gemiddeld 
uitgegeven bedrag, zo goed als geen veranderingen opgetreden in het gemiddeld aantal 
gekochte grammen in Geleen (2,1 en 1,9) en Roermond (2,5 en 2,7). 
 

Figuur 3.5  Gemiddeld aantal gekochte grammen cannabis, per bezoek, per 
onderzoeksgebied 
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We zien in nadere analyses dat er sprake is van een significant verschil tussen het door 
ingezetenen gemiddeld uitgegeven bedrag en hetgeen niet-ingezetenen in de 
coffeeshop spenderen. Ook het aantal grammen dat ingezetenen kopen ligt lager dan 
bij de groep niet-ingezeten. De 301 bevraagde ingezetenen besteden per bezoek zo’n 
€18 euro in de coffeeshop en kopen gemiddeld 1,7 gram. Niet-ingezetenen geven 
gemiddeld meer uit per bezoek, namelijk €38 aan gemiddeld 3,4 gram.  
 
Dit verschil tussen ingezetenen en niet-ingezetenen verklaart de daling in het 
onderzoeksgebied in Sittard en het uitblijven daarvan in Geleen. In Sittard worden de 
coffeeshops in de nulmeting met name bezocht door niet-ingezetenen: 70% van de 
bezoekers in Sittard is dan niet-ingezetene van Nederland. Dat zij in de vervolgmeting 
in Sittard geen toegang meer hebben tot de coffeeshops zien we duidelijk terug in het 
teruglopende gemiddelde bedrag en aantal grammen. 
 
Het uitblijven van de daling in Geleen is te verklaren doordat één van de shops in 
Geleen sinds de eerste invoering van het I-criterium in Sittard-Geleen (in mei 2012) 
een beleid voert waarbij niet-ingezetenen geen toegang hebben tot de coffeeshops. Dit 
beleid heeft de coffeeshop doorgezet ook na de formele opschorting van het I-
criterium in mei 2013, waardoor er niets veranderd is in de klantenkring van deze 
coffeeshop. De andere shop in Geleen trok voor de hervatting van de handhaving 
beduidend minder niet-ingezetenen dan de shops in Sittard en ondervindt dus 
eveneens minder gevolgen van de hervatting van de handhaving van het I-criterium. 
 

Verkoopcijfers 
Van vier van de zes coffeeshops (in twee van de drie onderzoeksgebieden) hebben we 
de beschikking gekregen over de wekelijkse verkoopcijfers gedurende de nul- en 
vervolgmeting. Deze gegevens worden hier gepresenteerd, omdat ze in 
overeenstemming zijn met wat coffeeshopbezoekers melden. Het aantal transacties is 
weergegeven in figuur 3.6. Voor beide coffeeshops in Sittard geldt dat het aantal 
transacties in de vervolgmeting beduidend lager ligt dan in de nulmeting, terwijl voor 
de shops in Roermond geldt dat het aantal transacties in de vervolgmeting iets hoger 
ligt dan in de nulmeting. Dit is in lijn met de antwoorden van de coffeeshopbezoekers 
op de vragen in de enquête over de uitgegeven bedragen en het aantal gekochte 
grammen. 
 

Figuur 3.6  Wekelijks aantal transacties in de coffeeshops in Sittard en Roermond, per 
onderzoeksgebied, per meting, in absolute aantallen 
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Voor het gemiddelde bedrag per transactie zien we hetzelfde patroon. In de 
coffeeshops in Sittard wordt in de vervolgmeting gemiddeld per transactie minder 
uitgegeven dan in de nulmeting, terwijl het gemiddelde bedrag in de twee coffeeshops 
in Roermond in de vervolgmeting iets hoger is per transactie (figuur 3.7). Ook deze 
bevinding is in overeenstemming met de antwoorden van de coffeeshopbezoekers op 
de enquête. 
 

Figuur 3.7 Gemiddeld bedrag per transactie in de coffeeshops in Sittard en Roermond, 
per onderzoeksgebied, per meting, in € 
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Aanbieden van drugs aan coffeeshopbezoekers buiten de coffeeshop 
De bezoekers is ook gevraagd naar hun koopgedrag buiten de coffeeshop. In Sittard is 
het percentage van de bezoekers dat aangeeft dat hen in de directe omgeving van de 
coffeeshop soft- dan wel harddrugs zijn aangeboden gedaald van 52% in de nulmeting 
naar 34% in de vervolgmeting (figuur 3.8). Daarbij geven de meeste 
coffeeshopbezoekers in Sittard, respectievelijk 32% en 29% in de nul- en eerste 
vervolgmeting, aan dat het uitsluitend softdrugs zijn die hen zijn aangeboden. 
Respectievelijk 17% en 4% zegt dat zowel soft- als harddrugs aan hen zijn 
aangeboden om en nabij de coffeeshops in Sittard. In beide metingen zegt slechts één 
bezoeker dat er uitsluitend harddrugs zijn aangeboden. 
 
Ook in Geleen is sprake van een daling in het percentage van de bezoekers dat zegt dat 
hen drugs zijn aangeboden. In de nulmeting ligt dit percentage op 49%, hetgeen in de 
vervolgmeting gedaald is naar 29%. Ook in Geleen gaat het volgens bezoekers 
voornamelijk om softdrugs. Respectievelijk 32% en 25% van de bezoekers geeft in de 
nul- en vervolgmeting aan dat er uitsluitend softdrugs aan hen zijn aangeboden, terwijl 
respectievelijk 16% en 4% zegt dat het om zowel soft- als harddrugs gaat. Geen 
enkele bezoeker zegt dat er uitsluitend harddrugs in de omgeving van de coffeeshops 
zijn aangeboden. 
 
In Roermond is in tegenstelling tot Sittard en Geleen, sprake van een stijging in het 
percentage van de bezoekers dat zegt dat hen drugs zijn aangeboden buiten de shop. 
Het gaat om een stijging van 6% naar 16% van de bezoekers. Wederom zeggen de 
meeste bezoekers, respectievelijk 4% en 11% in de nul- en vervolgmeting, dat het om 
de verkoop van uitsluitend softdrugs gaat. Verder zegt in beide metingen 
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respectievelijk 2% en 6% dat zij beide soorten drugs bij de aanbieders konden kopen 
en zegt geen enkele bezoeker dat het om uitsluitend harddrugs gaat. 
 

Figuur 3.8  Aantal bezoekers dat zegt dat hen drugs zijn aangeboden in 
de directe omgeving van de coffeeshop, per 
onderzoeksgebied, per meting, in % 

52 49

6

34* 29*
16*

0

20

40

60

80

100

Sittard (N=75-76) Geleen (N=74-75) Roermond (N=77)

0-meting
1-meting
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In Sittard lijkt sprake te zijn van een teruglopend aanbod buiten de coffeeshop na de 
hervatting van de handhaving van het I-criterium. Enerzijds komt dit doordat er 
minder niet-ingezeten naar de gemeente komen, omdat zij weten dat zij geen toegang 
meer hebben tot de shops. Het aantal minder potentiële klanten voor straatdealers is in 
die zin afgenomen in de directe omgeving van de coffeeshop. Anderzijds heeft dit te 
maken met verhoogde politie-inzet die gepaard gaat met de hervatting van de 
handhaving. 
 
In Geleen staan voor de invoering van de handhaving van het I-criterium gedurende de 
hele dag één of meerdere straatdealers op de parkeerplaats tegenover de shops. De 
aanwezigheid van deze straatdealers is dan bepalend voor de openbare ruimte. De 
dealers spreken niet-ingezetenen zichtbaar aan met de vraag of zij softdrugs willen 
kopen. Ook wij zelf zijn door deze straatdealers benaderd. Na de invoering van de 
handhaving van het I-criterium is het hangen van de dealers op de parkeerplaats 
minder aan de orde. Tijdens de informele gesprekken horen we dat er na de invoering 
van de handhaving van het I-criterium sprake is geweest van verhoogde politie-inzet 
in het onderzoeksgebied en dat er enkele fysieke aanpassingen aan de omgeving zijn 
gedaan, zoals het weghalen van een bankje en het snoeien van groenvoorzieningen. 
Volgens de meeste respondenten lopen dezelfde dealers nog steeds in het gebied rond, 
maar zijn zij mobieler geworden en opereren zij meer verspreid over de gemeente.   
 
De antwoorden van coffeeshopbezoekers in Roermond duiden op een groei van de 
illegale markt. Dit is echter niet volledig in lijn met de andere onderzoeksresultaten. 
Bij de coffeeshop in deel A horen we in de informele gesprekken en van de 
omwonenden dat er wel straatdealers zijn, maar zelf hebben we ze niet gezien in de 
buurt van de coffeeshops. Het zou gaan om jonge jongens die iets verderop in de wijk 
rondhangen. Bij de coffeeshop in deel B horen we een soortgelijk verhaal en zien we 
een enkele keer dat jonge mannen bezoekers aanspreken aan die voor een gesloten 
shop staan. 
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Kopen buiten de coffeeshop 
Als we vragen of coffeeshopbezoekers ook daadwerkelijk softdrugs hebben gekocht 
buiten de coffeeshop dan blijkt dat daarin tussen de nul- en vervolgmeting weinig tot 
niets is veranderd: er zijn geen significante verschillen gevonden. In Sittard ligt het 
percentage dat buiten de coffeeshop heeft gekocht op respectievelijk 32% en 34% in 
de nul- en vervolgmeting, terwijl het in Geleen om beide metingen om 23% gaat 
(figuur 3.9). In Roermond zegt 30% bij de nulmeting buiten de coffeeshop te hebben 
gekocht, terwijl het in de vervolgmeting om 40% van de bezoekers gaat.  
 

Figuur 3.9  Aantal bezoekers dat softdrugs buiten de coffeeshop 
heeft gekocht, per onderzoeksgebied, per meting, in % 
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Geen significante verschillen (p>0,05). 

 
 
3.4 Ingezetenencriterium 
 
Aan niet-ingezetenen zijn in beide metingen aanvullende vragen gesteld over de 
hervatting van de handhaving van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen. In de 
nulmeting – voor de hervatting van de handhaving - is aan de 111 bevraagde niet-
ingezetenen gevraagd wat zij waarschijnlijk zouden doen als zij geen toegang meer tot 
de coffeeshops in Sittard-Geleen zouden hebben.  
 
In de vervolgmeting – na de hervatting van de handhaving van het I-criterium – zijn 
de 40 niet-ingezetenen die zijn aangetroffen in uitsluitend Roermond gevraagd of zij 
na het hervatten van de handhaving van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen 
zijn geweest en wat zij hebben gedaan om aan softdrugs te komen.  
 
Op de hoogte 
Aan niet-ingezetenen is eerst gevraagd of zij op de hoogte zijn van het hervatten van 
de handhaving van het I-criterium in Sittard-Geleen per juni 2016. In hoeverre niet-
ingezetenen hiervan op de hoogte zijn blijkt in de nulmeting per gebied te verschillen. 
In Geleen zijn de meeste (66%) niet-ingezetenen op de hoogte van de maatregel, 
terwijl dit in Sittard voor minder dan de helft (42%) van de bezoekers geldt (figuur 
3.10). Van de drie gebieden zijn op dat moment in Roermond de minste (15%) 
bezoekers op de hoogte. Dat is niet verwonderlijk, omdat de maatregel daar niet ging 
gelden. 
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In de vervolgmeting zijn geen niet-ingezetenen aangetroffen in de coffeeshops in 
Sittard en Geleen en derhalve is deze vraag in deze onderzoeksgebieden door geen 
enkele respondent beantwoord. In Roermond blijkt het aantal niet-ingezetenen dat op 
de hoogte is van de maatregel in Sittard-Geleen te zijn gestegen van 15% naar 40%. 
 

Figuur 3.10  Aantal niet-ingezetenen dat op de hoogte is van het hervatten 
van de handhaving van het I-criterium in Sittard-Geleen, per 
onderzoeksgebied, per meting, in % 
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*Significant verschil met 0-meting (p<0,05). 

 
Voor hervatting van de handhaving 
In de nulmeting is aan niet-ingezetenen de hypothetische situatie voorgelegd dat zij 
dezelfde dag naar de coffeeshop waren gekomen en hen de toegang tot de coffeeshop 
werd geweigerd en gevraagd wat het meest waarschijnlijke is dat zij in dat geval 
zouden doen. De grootste groep (32%) zegt dat zij waarschijnlijk zouden zijn 
doorgereisd naar een andere Nederlandse gemeente om daar softdrugs in een 
coffeeshop te kopen (figuur 3.11). Door deze bezoekers worden Eindhoven en 
Roermond als meest waarschijnlijke alternatief genoemd. Van de niet-ingezetenen zou 
27% naar huis zijn gegaan zonder iets te kopen, terwijl 20% zegt dat zij waarschijnlijk 
zouden proberen om in hun eigen land via de illegale (straat)verkoop softdrugs te 
kopen. 
 
Figuur 3.11   Aantal niet-ingezetenen dat in de nulmeting zegt dat zij waarschijnlijk het 

volgende zouden hebben gedaan als hun de toegang tot de coffeeshop zou 
zijn geweigerd, in % (N=111) 
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Ook is aan niet-ingezetenen gevraagd wat het meest waarschijnlijke is dat zij gaan 
doen nu zij weten dat zij per juni 2016 niet meer worden toegelaten in de coffeeshops 
in Sittard-Geleen en hier dus geen softdrugs meer in de coffeeshop kunnen kopen. 
Wederom geeft het grootste gedeelte (42%) van de niet-ingezetenen aan dat zij naar 
een andere Nederlandse gemeente zouden reizen om softdrugs in een coffeeshop te 
kunnen kopen (figuur 3.12). Bij deze vraag worden Amsterdam en Roermond door het 
grootste deel van de bezoekers genoemd als alternatief. Verder geeft 21% aan zich 
waarschijnlijk te zullen wenden tot de illegale verkoop in eigen land en niet meer af te 
reizen naar Nederland om softdrugs te kopen. 
 

Figuur 3.12 Aantal niet-ingezetenen dat in de nulmeting zegt dat zij waarschijnlijk het 
volgende gaan doen nu zij weten dat ze per juni 2016 niet meer toegelaten 
worden tot de coffeeshops in Sittard-Geleen en daar dus geen softdrugs meer 
kunnen kopen, in % (N=111) 
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Na hervatten handhaving 
In de vervolgmeting is aan niet-ingezetenen in Roermond gevraagd of zij in de 
afgelopen drie maanden in Sittard-Geleen zijn geweest nu het I-criterium daar weer 
wordt gehandhaafd. Van de 40 niet-ingezeten respondenten geeft geen enkele aan in 
deze periode in Sittard-Geleen te zijn geweest. 
 
Tien van de 40 (25%) niet-ingezeten coffeeshopbezoekers zeggen dat de handhaving 
van het I-criterium de reden is geweest dat zij niet naar Sittard-Geleen zijn afgereisd. 
Van deze tien zijn negen in Sittard-Geleen geweest in de periode voor 1 juni 2016. 
 
Aan deze tien niet-ingezetenen is gevraagd wat zij in plaats van het afreizen naar 
Sittard-Geleen hebben gedaan om aan softdrugs te komen met uitzondering van hun 
bezoek aan de coffeeshop op de dag dat zij geënquêteerd zijn. Alle tien zeggen ten 
minste één keer te zijn afgereisd naar een andere Nederlandse gemeenten. Daarbij 
noemen negen van hen Roermond en één Kerkrade. Verder geven zes van deze niet-
ingezetenen aan dat ze zich hebben gewend tot de illegale verkoop in eigen land, maar 
we weten niet of zij dit voor de handhaving ook al deden. 
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4.  OVERLAST EN ONVEILIGHEID 
 
 
 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de ontwikkelingen in aard en omvang 
van de ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens van omwonenden van  de 
coffeeshops voor en na de herinvoering van het I-criterium. Allereerst behandelen we 
de achtergrondkenmerken van de omwonenden. De tweede paragraaf gaat in op de 
tevredenheid over het wonen in de buurt. In de twee laatste paragrafen bespreken we 
de door omwonenden ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens.  
 
 
4.1 Achtergrondkenmerken 
 
In tabel 4.1 is per onderzoeksgebied en per meting het geslacht, de gemiddelde leeftijd 
en het opleidingsniveau van de ondervraagde omwonenden weergegeven. Voor elk 
onderzoeksgebied geldt dat in beide metingen ongeveer evenveel mannen (52%) als 
vrouwen (48%) aan het onderzoek hebben deelgenomen. De gemiddelde leeftijd van 
alle omwonenden ligt rond de 48 jaar en ruim de helft heeft een middelhoge opleiding 
afgerond (55%). Een kleiner deel is laagopgeleid (20%) of heeft een HBO of WO 
opleiding (25%). Verder heeft bijna de helft van de omwonenden betaald werk (48%), 
terwijl een minderheid met pensioen is (23%), werkloos is (10%) of studeert of naar 
school gaat (10%). De meesten wonen in een huurwoning (70%).  
 
Tabel 4.1  Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van geënquêteerde omwonenden per 

onderzoeksgebied per meting  
Onderzoeksgebied  

 
Kenmerken  

Sittard  Geleen  Roermond  Totaal 
0-meting 
(N=29) 

1-meting 
(N=31) 

0-meting 
(N=32) 

1-meting 
(N=30) 

0-meting 
(N=30) 

1-meting 
(N=30) N=182 

% Man 48 58 56 60 40 47 52 

% Vrouw 52 42 44 40 60 53 48 

Gemiddelde leeftijd 44 40 56 48 50 48 48 

% Laagopgeleid 10 10 27 33 23 17 20 

% Middelhoog opgeleid 66 64 40 54 44 63 55 

% Hoogopgeleid 24 26 33 13 33 20 25 
Geen significante verschillen (p>0,05). 
 
 
4.2 Wonen in de buurt 
 
Als omwonenden gevraagd wordt een rapportcijfer te geven voor hoe prettig zij het 
wonen in de buurt vinden, dan antwoorden zij overwegend positief. In zowel de 
nulmeting als de vervolgmeting waarderen omwonenden de leefbaarheid in de buurt in 
alle drie de onderzoeksgebieden met gemiddeld een zeven.  
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Aan omwonenden is ook gevraagd hoe tevreden zij zijn over het wonen in de buurt. 
Tijdens beide metingen zegt de meerderheid van de omwonenden in Sittard hier (zeer) 
tevreden over te zijn. Het gaat in de nulmeting om 69% van de omwonenden, terwijl 
dit in de vervolgmeting 84% is (figuur 4.1). In de vervolgmeting geeft overigens geen 
enkele omwonende in Sittard meer aan (zeer) ontevreden te zijn over het wonen in de 
buurt. Ook in Geleen en Roermond zijn de omwonenden van de coffeeshops 
overwegend tevreden over de buurt. In Geleen geeft in beide metingen respectievelijk 
69% en 73% van de inwoners aan (zeer) tevreden te zijn over het wonen in de buurt, 
terwijl het in Roermond om 60% en 77% van de omwonenden gaat.  
 

Figuur 4.1 Tevredenheid van omwonenden over het wonen in de buurt per 
onderzoeksgebied per meting, in % 
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Geen significante verschillen (p>0,05). 
 
 
4.3 Overlast 
 
Aan omwonenden in de drie onderzoeksgebieden is gevraagd of zij in de afgelopen 
drie maanden in hun directe woonomgeving (een vorm van) overlast hebben ervaren. 
In Sittard is het aantal omwonenden dat aangeeft (een vorm van) overlast te hebben 
ervaren gedaald van 65% in de nulmeting naar 19% in de vervolgmeting (figuur 4.2). 
In Geleen zegt tijdens de nulmeting 59% van de omwonenden (een vorm van) overlast 
te hebben ervaren, terwijl 40% dit aangeeft in de vervolgmeting. In Roermond gaat het 
om respectievelijk 70% en 47% van de omwonenden die in de nul- en vervolgmeting 
(een vorm van) overlast hebben ervaren. 
 
Vervolgens is aan omwonenden gevraagd met welke frequentie zij overlast ervaren. In 
Sittard is sprake van een daling in de frequentie dat omwonenden overlast ervaren. 
Tijdens de nulmeting geeft bijna de helft aan vaak overlast te ervaren (45%), terwijl 
geen enkele omwonende in de vervolgmeting zegt vaak overlast te ervaren. Het 
percentage dat zegt nooit overlast te ervaren stijgt in Sittard bovendien van 35% naar 
81% in de vervolgmeting. In Geleen zegt 38% in de nulmeting vaak overlast te 
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ervaren ten opzichte van 17% in de vervolgmeting, terwijl in Roermond 
respectievelijk 47% en 33% in de nul- en vervolgmeting vaak overlast ervaart.  
 

Figuur 4.2 Omwonenden die zelden, soms en vaak overlast hebben ervaren in de afgelopen 
drie maanden per onderzoeksgebied en per meting,  in % 
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*Significant verschil met 0-meting (p<0,05).  
 
Alleen in Sittard is sprake van een significante afname in ervaren overlast door 
omwonenden. Naast de handhaving van het I-criterium lijken er ook andere factoren 
een rol te spelen, aangezien er ook in Roermond – waar in principe niets is veranderd 
aan de coffeeshopsituatie – sprake is van een dalende trend. 
 
Aard overlast 
Aan omwonenden die aangeven overlast te hebben ervaren is vervolgens een open 
vraag gesteld waarvan zij overlast hebben ervaren. Hun antwoorden zijn letterlijk 
genoteerd en vervolgens door de onderzoekers in categorieën ondergebracht. In Sittard 
en Geleen zegt het grootste deel van de omwonenden (respectievelijk 47% en 63%) in 
de nulmeting dat de overlast veroorzaakt wordt door straatdealers en drugsrunners. In 
Geleen wordt een aantal keer specifiek de parkeerplaats tegenover de coffeeshops 
genoemd als plek waar straatdealers, drugsrunners en rondhangende personen zich 
ophouden. In de vervolgmeting zegt geen enkele omwonende in Sittard meer dat de 
ervaren overlast wordt veroorzaakt door straatdealers en drugsrunners en in Geleen 
gaat het dan nog om 33%.  
 
De overlast door straatdealers en drugsrunners is bij de omwonenden in Roermond 
beduidend minder vaak de reden van overlast. Daar gaat het om respectievelijk 10% 
en 13% in beide metingen. In dit onderzoeksgebied geven de omwonenden aan dat het 
voornamelijk om parkeer- en verkeersoverlast gaat: in beide metingen respectievelijk 
75% en 60%. Hier speelt met name de onduidelijke parkeersituatie een rol. Er zijn 
betaald parkeervakken, onbetaald parkeervakken en parkeervakken voor 
vergunningshouders. Uit informele gesprekken blijkt dat er met name onder Duitse 
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coffeeshoptoeristen verwarring bestaat over de parkeersituatie en dat dit bij hen 
regelmatig verkeerd gaat. 
 
Parkeer- en verkeeroverlast speelt overigens ook in rol Sittard en Geleen. De 
omwonenden in de andere twee onderzoeksgebieden geven tijdens beide metingen aan 
hier ook overlast van te ervaren. In Sittard gaat het  in beide metingen om 
respectievelijk 37% en 67%, terwijl het in Geleen respectievelijk 42% en 25% van de 
omwonenden betreft. 
 
Observaties 
In de drie onderzoeksgebieden hebben we in zowel de nul- als in de vervolgmeting op 
meerdere locaties op verschillende dagen en tijdstippen genoteerd wat er gedurende 
vijf minuten in de directe omgeving van de coffeeshops gebeurt. We behandelen eerst 
de fysieke situatie van de omgeving (drukte en afval), alvorens in te gaan op de 
verschillende vormen van potentieel overlastgevend gedrag die tijdens de observaties 
zijn waargenomen. 
 

Drukte 
De ‘drukte’ in het onderzoeksgebied is gemeten door op meerdere momenten te tellen 
hoeveel auto’s, fietsers/scooters en voetgangers er gedurende vijf minuten door het 
observatiegebied rijden of lopen.  
 
In Sittard is weinig veranderd qua drukte in het gebied. Er passeren in de nulmeting 
gemiddeld 39 auto’s tijdens een observatie, terwijl dit er in de vervolgmeting 
gemiddeld 33 zijn (figuur 4.3). Voor fietsers en scooters (gemiddeld 7 en 8 in beide 
metingen) en passanten (gemiddeld 11 in beide metingen) zien we eveneens weinig tot 
geen verschillen. Ook in Roermond nemen we nagenoeg geen veranderingen tussen de 
nul- en vervolgmeting waar wat betreft de drukte in het onderzoeksgebied. Daar gaat 
het in beide metingen om 21 auto’s, 7 en 4 fietsers en scooters en 9 passanten. 
 
In Geleen is daarentegen wel sprake van een verschil: het is de vervolgmeting drukker 
in het onderzoeksgebied, vooral qua passerende auto’s. We zien een significante 
toename in het aantal auto’s dat hier gemiddeld langs rijdt gedurende de observaties. 
Waar dit er in de nulmeting gemiddeld 20 zijn, zien we gemiddeld 65 auto’s tijdens de 
vervolgmeting. Dit heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te maken dat in de nulmeting net 
buiten het onderzoeksgebied een kermis wordt gehouden, waardoor auto’s worden 
omgeleid voordat ze de coffeeshop kunnen passeren. In het aantal fietsers en scooters 
en passanten zijn geen significante verschillen opgetreden. 
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Figuur 4.3 Gemiddeld aantal in vijf minuten passerende auto’s, passerende 
fietsers/scooters en passanten per onderzoeksgebied en per meting 
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Afval 
Ook is de hoeveelheid afval in de openbare ruimte geobserveerd. Hierin is in Sittard 
nauwelijks iets veranderd. Tijdens de nulmeting wordt in Sittard in de meerderheid 
van de observaties (67%) een ‘gemiddelde hoeveelheid afval’ waargenomen (figuur 
4.4). In de vervolgmeting gaat het in 42% van de gevallen om een gemiddelde 
hoeveelheid afval. 
 
Figuur 4.4 Aantal observaties waarin een bepaalde hoeveelheid afval is waargenomen 

per onderzoeksgebied en per meting, in % 
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In Geleen constateren we in de nulmeting in 94% van de observaties een gemiddelde 
hoeveelheid afval. In de vervolgmeting is dit afgenomen naar 40%, maar zien we een 
toename van zowel het aantal keren dat er veel afval is waargenomen (6% in de nul- 
en 33% in de vervolgmeting) en dat er niet of nauwelijks afval ligt (0% in de nul- en 
27% in de vervolgmeting).  
 

Sittard Geleen Roermond 

Roermond GeleenSittard 
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In Roermond is de hoeveelheid afval in de nulmeting het geringst: in 94% van de 
observaties is niet of nauwelijks sprake van afval. Tijdens de vervolgmeting ligt er 
meer afval in het gebied: dan zien we in 63% van de observaties een gemiddeld 
hoeveelheid afval, terwijl dit in de nulmeting nog in 6% van de observaties het geval 
is. 
 
Foutgeparkeerde auto’s, fietsen en scooters 
Eveneens is het aantal foutgeparkeerde auto’s, fietsen en scooters geteld. In de 
nulmeting wordt in de drie onderzoeksgebieden gemiddeld minder dan één 
foutgeparkeerde auto per observatie vastgesteld. In de vervolgmeting ligt het 
gemiddeld aantal foutgeparkeerde auto’s in alle drie de onderzoeksgebieden op één 
per observatie.  Voor het aantal foutgeparkeerde fietsen en scooters geldt dat er in de 
nulmeting gemiddeld twee worden waargenomen in zowel Sittard als in Geleen en zes 
in Roermond. Het gemiddeld aantal waargenomen foutgeparkeerde fietsen en scooters 
in de vervolgmeting is één in Sittard, twee in Geleen en vier in Roermond. 
 
Potentieel overlastgevend gedrag 
Naast de fysieke situatie hebben we ook gelet op potentieel overlastgevend gedrag in 
de onderzoeksgebieden. In Sittard wordt relatief weinig potentieel overlast-gevend 
gedrag waargenomen. We nemen in de nulmeting zeven keer waar dat er personen 
rondhangen in de directe omgeving van de coffeeshop (figuur 4.5). Het lijkt in enkele 
gevallen ook te gaan om personen die zich bezighouden met de handel in drugs, maar 
slechts één keer wordt er daadwerkelijk waargenomen dat er iets wordt uitgewisseld. 
In de vervolgmeting zijn de rondhangende personen geen enkele keer meer 
waargenomen en zien we ook één keer dat de handel in drugs plaatsvindt. Ook het 
aantal keer dat we schreeuwen op straat waarnemen is lager in de vervolgmeting dan 
in de nulmeting. We zien dit in beide metingen respectievelijk vijf en twee keer. 
 

Figuur 4.5 Totaal aantal keer dat potentieel overlast gevend gedrag is waargenomen per 
overlastvorm in Sittard 
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De situatie in Geleen wijkt af van die in Sittard; er is hier duidelijk sprake van meer 
potentieel overlastgevend gedrag. In Geleen wordt in de nulmeting 72 keer 
waargenomen dat er personen rondhangen (figuur 4.6). Het gaat om een groep jonge 
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straatdealers in de openbare ruimte die vrijwel gedurende de hele dag drugs proberen 
te verkopen aan met name buitenlanders. Dat laatste wordt in de nulmeting 12 keer 
geobserveerd. Verder worden potentieel overlast gevende gedragingen zoals heen-en-
weer lopen op straat (15 keer), schreeuwen op straat (12 keer), en het aanspreken van 
voorbijgangers (12 keer), het gebruik van hasj of wiet op straat (8 keer) en alcohol 
drinken op straat (5 keer) waargenomen. Het zijn met name de vermeende 
straatdealers die deze gedragingen vertonen.  
 
In de vervolgmeting nemen we minder vormen van potentieel overlastgevend gedrag 
waar. Zo zien we dan 12 keer rondhangende personen in plaats van de 72 keer dat we 
deze in de nulmeting zagen. Dit komt doordat de groep straatdealers zich niet meer 
prominent in de openbare ruimte manifesteren. We horen van passanten en 
omwonenden dat de verhoogde politie-inzet en enkele fysieke aanpassingen in de 
openbare ruimte dit teweeg zouden hebben gebracht.  
 
Figuur 4.6 Totaal aantal keer dat potentieel overlast gevend gedrag is waargenomen per 

overlastvorm in Geleen 
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In het onderzoeksgebied in Roermond zijn vrijwel geen veranderingen opgetreden in 
het aantal keer dat we potentieel overlastgevend gedrag hebben waargenomen in de 
nul- en vervolgmeting. We zien tijdens beide metingen respectievelijk 27 en 28 keer 
rondhangende personen (figuur 4.7).  
 
Andere vormen van overlast worden beduidend minder vaak waargenomen. We zien 
en horen in de nulmeting zes keer dat personen harde muziek afspelen op straat en vijf 
keer constateren we dat er hasj en wiet op straat wordt gebruikt. In de vervolgmeting 
worden geen personen meer geobserveerd die harde muziek afspelen en zien we nog 
twee keer het gebruik van hasj of wiet op straat.  
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Figuur 4.7 Totaal aantal keer dat potentieel overlast gevend gedrag is waargenomen per 
overlastvorm in Roermond 
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4.4 Onveiligheid 
 
Vervolgens is aan omwonenden gevraagd of zij zich in de afgelopen drie maanden wel 
eens onveilig hebben gevoeld. In Sittard is tussen de nul- en de vervolgmeting een 
significante afname te zien in het aantal omwonenden dat zegt zich wel eens onveilig 
te voelen. Tijdens de nulmeting gaat het om ruim de helft (52%) van de omwonenden, 
terwijl in de vervolgmeting een enkeling (6%) zegt zich wel eens onveilig te voelen 
(figuur 4.8). Ook in Geleen zijn de onveiligheidsgevoelens onder omwonenden 
afgenomen. In de beide metingen gaat het om respectievelijk 37% en 20%. 
Daarentegen doen zich in Roermond geen significante veranderingen voor tussen 
beide metingen. Daar laat respectievelijk 23% en 20% (Roermond) van de 
omwonenden weten zich wel eens onveilig te voelen. In Geleen en Roermond doen 
zich in vergelijking met de nulmeting.  
 
Aan omwonenden is vervolgens gevraagd met welke frequentie ze zich onveilig 
voelen. In Sittard en Geleen zegt de meerderheid van de omwonenden tijdens de 
nulmeting dat ze zich soms onveilig voelen (respectievelijk 28% en 31%), terwijl in 
Roermond het grootste deel van de omwonenden (20%) aangeven dat ze zich vaak 
onveilig voelen. Van de twee omwonenden in Sittard die tijdens de vervolgmeting 
aangaven zich wel eens onveilig te voelen zegt één omwonende dat dit soms het geval 
is en een andere omwonende voelt zich vaak onveilig. Van de omwonenden in Geleen 
die zich wel eens onveilig hebben gevoeld zegt 3% zich vaak onveilig te voelen, 
terwijl 7% zich soms onveilig voelt en 10% zegt dat dit zelden het geval is. In 
Roermond voelt 13% van de omwonenden zich vaak onveilig, terwijl 7% van de 
omwonenden zich soms onveilig voelt. 
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Figuur 4.8 Omwonenden die zich zelden, soms en vaak onveiligheid hebben gevoeld in de 
afgelopen drie maanden per onderzoeksgebied en per meting, in % 
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Als omwonenden wordt gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de 
buurt wordt de veiligheid in de nulmeting in Sittard gewaardeerd met een 6,6, terwijl 
omwonenden in de vervolgmeting een 7,2 geven. In Geleen is het rapportcijfer dat 
omwonenden voor de veiligheid geven hetzelfde in de beide metingen, namelijk een 
6,3. De omwonenden in Roermond waarderen de veiligheid met respectievelijk een 
6,7 en 6,6 in beide metingen. 
 

Reden onveiligheid 
Aan omwonenden is tevens de open vraag gesteld wat de reden van onveiligheid is 
waarbij hun antwoorden letterlijk zijn genoteerd. De antwoorden die omwonenden 
gaven zijn vervolgens door de onderzoekers in categorieën ondergebracht. 
 
In Sittard noemen de 16 omwonenden die in de nulmeting aangeven zich wel eens 
onveilig te hebben gevoeld de aanwezigheid van rondhangende personen (50%) en 
straatdealers (38%) als reden hiervoor. In de vervolgmeting gaat het om twee 
personen.  
 
In Geleen zijn de straatdealers (50%) in de nulmeting de voornaamste reden van 
onveiligheid. Ook noemen de omwonenden ‘personen die ongewenst contract maken’ 
(33%) en ‘bepaalde types die op straat lopen’ (26%) als reden voor hun onveiligheid. 
Onze indruk is dat de omwonenden ook met deze laatste twee categorieën de 
straatdealers bedoelen. In de vervolgmeting noemen de omwonenden rondhangende 
personen (50%) als reden voor hun onveiligheid, waarbij zij aangeven dat het hier niet 
om straatdealers gaat. Op gepaste afstand volgen ‘personen die ongewenst contact 
maken’ (17%). 
 
In Roermond worden de onveiligheidgevoelens van de  omwonenden in de nulmeting 
veroorzaakt door ‘bepaalde types die op straat lopen’ (57%). In de vervolgmeting 
noemen de omwonenden wederom bepaalde types die op straat lopen’ (33%) en 
voelen zij zich onveilig door rondhangende personen (33%). 

Sittard Geleen Roermond 
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5. CONCLUSIES  
 
 
 

In dit hoofdstuk presenteren we de conclusies van ons onderzoek naar het opnieuw 
handhaven van het Ingezetenencriterium (I-criterium) in de gemeente Sittard-Geleen, 
in zowel deze gemeente als de nabij gelegen gemeente Roermond. Voor het onderzoek 
zijn een nul- en een vervolgmeting uitgevoerd, waarin we veldonderzoek hebben 
uitgevoerd in drie onderzoeksgebieden: één in Sittard, één in Geleen en één in 
Roermond. De conclusies vormen tezamen het antwoord op de centrale 
onderzoeksvraag, die als volgt luidt: 
 

 

Wat zijn de ontwikkelingen rondom de coffeeshops na het per 1 juni 2016 weer 
handhaven van het I-criterium in de gemeente Sittard-Geleen, in zowel deze 
gemeente als de nabij gelegen gemeente Roermond? 
 

 
 
5.1 Sittard 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten lijkt in het onderzoeksgebied rondom de 
coffeeshops in Sittard het ‘aan banden leggen van het drugstoerisme’ – volgens de 
burgemeester van Sittard-Geleen de doelstelling van de handhaving van het I-
criterium – te zijn behaald. Na de handhaving van het I-criterium is het aantal niet-
ingezetenen dat naar de coffeeshops in Sittard komt aanzienlijk gedaald: tijdens de 
nulmeting voor de hervatting van de handhaving was ongeveer 70% van de 
coffeeshopbezoekers in Sittard niet-ingezetene van Nederland, terwijl dat tijdens de 
vervolgmeting 0% bedraagt. Doordat zij in Sittard geen toegang meer hebben tot de 
coffeeshops is het daar merkbaar rustiger geworden in de shops. Deze bevinding is in 
overeenstemming met eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat de handhaving van het I-
criterium in combinatie met verhoogde politie-inzet leidt tot een vermindering van het 
aantal coffeeshoptoeristen.  
 
In de beleving van de omwonenden van de coffeeshops in Sittard is het niet alleen in 
de shops, maar ook in de directe omgeving daarvan rustiger geworden. Er is, in 
overeenstemming met andere onderzoeken, sprake van een vermindering van de door 
omwonenden ervaren overlast en onveiligheidsgevoelens. De omwonenden zien geen 
straatdealers meer in de openbare ruimte en ervaren de handhaving als positief. De 
illegale markt van softdrugs rondom de coffeeshops is voor hen minder zichtbaar 
geworden, in ieder geval in de directe omgeving van de coffeeshops. Uit onze 
informele gesprekken komt wel naar voren dat er waarschijnlijk nog steeds sprake is 
van verkoop van softdrugs buiten de coffeeshops, maar dat deze zich niet meer in de 
omgeving van de coffeeshop concentreren, maar verspreider plaatsvinden. Of dit 
daadwerkelijk het geval is hebben we tijdens het veldonderzoek niet kunnen 
vaststellen. 
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5.2 Geleen 
 
Voor de coffeeshops in Geleen gelden de gevolgen van de handhaving niet of in 
mindere mate dan voor de coffeeshops in Sittard. Eén van de shops in Geleen merkt 
niets van de hervatting van de handhaving: deze shop hanteert vanaf de eerste 
invoering van het I-criterium in Sittard-Geleen (in mei 2012) een beleid waarbij niet-
ingezetenen geen toegang hebben tot de coffeeshops. Dit heeft de shop doorgezet in de 
periode na de opschorting van het I-criterium. De andere coffeeshop in Geleen trekt 
voor de hervatting van de handhaving beduidend minder niet-ingezetenen dan de 
shops in Sittard en ondervindt daarom eveneens minder gevolgen van de hervatting 
van de handhaving. 
 
Ook in Geleen is sprake van een vermindering van overlast en onveiligheidsgevoelens 
bij de omwonenden van de coffeeshops. Dit komt doordat de groep jonge 
straatdealers, die voor de handhaving van het I-criterium gedurende de gehele dag op 
de parkeerplaats voor de coffeeshops stonden en drugs aanboden aan niet-ingezetenen, 
zijn verdwenen in de vervolgmeting. Net als in Sittard is de illegale markt van 
softdrugs dus minder zichtbaar geworden in de directe omgeving van de shops. Dit 
lijkt hier echter vooral te maken te hebben met de verhoogde politie-inzet en de 
fysieke aanpassingen die in de openbare ruimte zijn gedaan. Uit andere onderzoeken 
en interviews met sleutelinformanten blijkt het belang van verhoogde politie-inzet bij 
de handhaving van het I-criterium om de illegale straathandel door dealers terug te 
dringen. Ook in Geleen horen we tijdens informele gesprekken dat de straatdealers 
nog steeds actief zijn, maar dat ze niet meer openlijk op de parkeerplaats handelen. Op 
welke wijze en in welke mate er buiten het onderzoeksgebied wordt gedeald is op 
basis van ons onderzoek niet vast te stellen.  
 
 
5.3 Roermond 
 
Voor het onderzoeksgebied in Roermond, waar in principe niets veranderd is in de 
coffeeshopsituatie, stellen we vast dat een deel van de bezoekersstroom van de 
coffeeshops in Sittard en Geleen zich hierheen heeft verplaatst. Een kwart van de niet-
ingezetenen, die we na de hervatting van de handhaving van het I-criterium in 
Roermond hebben gesproken, geeft aan vanwege het I-criterium niet meer naar 
Sittard-Geleen af te reizen en in plaats daarvan ten minste één keer naar Roermond te 
zijn gegaan. Roermond werd in de nulmeting door de coffeeshopbezoekers – in met 
name Sittard – door niet-ingezetenen genoemd als één van de alternatieven. 
 
Als omwonenden in Roermond overlast ervaren is dat met name parkeer- en 
verkeeroverlast die voorkomt uit de onduidelijke parkeersituatie rondom de shops. De 
kleinschalige verplaatsing van coffeeshopbezoekers van Sittard-Geleen naar 
Roermond heeft niet geleid tot een toename van door omwonenden ervaren overlast en 
onveiligheidsgevoelens. 
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