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TITEL 
Softdrugs gebruik in de openbare ruimte. 

BESLISPUNTEN 
1. Het verbod op het overlastgevende gebruik van softdrugs op of aan de weg in artikel 2.4.8 van de 

APV op te nemen; 

2. het college te verzoeken de aanpassing mee te nemen in de eerstvolgende wijziging van de APV. 

AANLEIDING 
Blowgedrag in speelplaatsen, portieken en winkelcentra in het bijzijn van minderjarigen.  

Tevens overlastgevoelens in de omgeving van coffeeshops. Overige overlast van groepen die blowen, deze 

overlast is er wel degelijk maar vertaalt zich slecht naar cijfers van de politie.  

BEOOGD EFFECT 
Het bieden van een extra instrument voor handhavers om overlast tegen te gaan. 

Daarnaast een verminderde aanzuigende werking van blowen op minderjarigen.  

Het opheffen van de discrepantie tussen verschillende soorten drugs: het verbod op overlastgevend 

alcoholgebruik staat wel in de APV beschreven, harddrugs evenzo, echter overlastgevend softdrugsgebruik 

niet. 

ARGUMENTEN 

1.1 Op die manier kan handhavend worden opgetreden  
Door softdrugsgebruik in de APV op te nemen onder 2.4.8 kan de handhaver direct optreden indien 

softdrugsgebruik gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat 

aantasten of anderszins overlast veroorzaken.  

1.2 Op die manier kan aanzuigende werking van blowen worden tegengegaan. 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat softdrugsgebruik op jonge leeftijd desastreus is voor de verdere 

ontwikkeling van de hersenen. Tevens krijgen jongeren die marihuana roken een nicotineverslaving. 

KANTTEKENINGEN 
- 

FINANCIËN 
Niet van toepassing. 
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VERVOLG  
Na publicatie van de herziene APV zal dit aangepaste artikel gelden. 

Twaalf maanden na ingang een evaluatie over de resultaten. Daarbij wordt eventuele vermindering van 

overlast besproken en hoe vaak het is toegepast. 

BETROKKEN PARTIJEN  
- 

 

 

Raadsfractie Trots op Nederland 

 

 

 

Ben van Koningsveld 

 

 
 

Bijlagen 
- ontwerp-raadsbesluit 

- weergave aanpassing in APV artikel 2.4.8  
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RAADSBESLUIT 

 

Reg.nr. 3474512 

 

De raad van de gemeente Amersfoort; 

 

op basis van het voorstel van raadsfractie Trots op Nederland van 15 juni 2010 (nr. 3474512), 

 

 

b e s l u i t 
 
 
1. het verbod op het overlastgevende gebruik van softdrugs op of aan de weg in artikel 2.4.8 van de 

APV op te nemen; 

2. het college te verzoeken de aanpassing mee te nemen in de eerstvolgende wijziging van de APV. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

 

de griffier,      de voorzitter, 
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BIJLAGE 

Aanpassingen in APV 

Artikel 2.4.8 Hinderlijk drank- en softdruggebruik 
1. Het is verboden op of aan de weg alcoholhoudende drank of softdrugs te nuttigen indien dit gepaard 

gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon-en leefklimaat aantasten of anderszins 

overlast veroorzaken. 

2. Het is verboden op de weg, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, 

alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, glazen, blikjes en dergelijke met 

alcoholhoudende drank bij zich te hebben. 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet voor: 

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2.3.1.1., eerste lid; 

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt 

krachtens artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

4. Onder softdrugs worden verstaan: de middelen, genoemd in lijst II, onderdeel b, behorende bij de 

Opiumwet. 

 

 

 


