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Vragen van het raadslid R. Offereins (CDA) en K. Kraanen (BPA) inzake gevolgen nieuw 

kabinetsbeleid rond coffeeshops gedaan overeenkomstig artikel 43 van het reglement van orde van de 

raad 2010 (CST , nr. 3584598; ontvangen d.d. 11-10-2010). 

 

ANTWOORD van het college (verzonden d.d. 16 november 2010) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Inleiding:  

Het nieuwe kabinet is bijna een feit. De voornemens van dit kabinet zijn om de exploitatie van een 

coffeeshop te verbieden binnen een straal van 350 meter rondom scholen. Een tweetal coffeeshops 

staat nu al te dicht bij een school: Freetime in de Van Galenstraat en Alem in de 

Schimmelpenninckstraat. Deze coffeeshops zijn gedwongen uiterlijk 31 december 2010 de deuren te 

sluiten. 

Wanneer een grotere straal rondom scholen gaat gelden waarin een coffeeshop zich niet mag 

bevinden, heeft dat ongetwijfeld gevolgen voor een aantal bestaande Amersfoortse coffeeshops. 

Eén van de Amersfoortse coffeeshops is bezig met een uitbreiding. De gemeenteraad beslist 

binnenkort over legalisering van de illegaal gestarte verbouwactiviteiten. Wanneer de mogelijkheid 

bestaat dat deze coffeeshop binnenkort niet meer op de huidige plek gevestigd mag zijn, dan is het 

legaliseren van de uitbreiding onzes inziens een verkeerde maatregel. 

 Immers, de overheid wekt door legalisering de indruk dat de coffeeshop op de juiste plek  zit, terwijl 

er een reële kans is dat de overheid binnenkort de positie inneemt dat die coffeeshop daar niet juist 

gevestigd is. Bovendien zal de ondernemer verder investeren in een pand dat hij wellicht binnenkort 

noodgedwongen dient te verlaten. 

Vanwege bovengenoemde stellen wij u in overeenstemming met artikel 43 van het Reglement van 

Orde van de Raad de volgende vragen: 

 

Vraag1: 

Welke coffeeshops zullen in Amersfoort verdwijnen wanneer de voornemens van het nieuwe kabinet 

om een verbodszone van 350 meter rondom scholen gestalte krijgen? 

 

Antwoord 1: 

Het vooruitzicht is dat met ingang van 1 januari 2011 er vier gedoogde coffeeshops in Amersfoort 

zijn. Het gaat om: 

- coffeeshop Suncity op de Krommestraat,  

- coffeeshop De Horizon Achter de Arnhemse Poortwal,  

- coffeeshop De Zoo op de Puntenburgerlaan en  

- coffeeshop ’t Klavertje op de Amersfoortsestraat. 

-  

Drie van deze coffeeshops liggen buiten een cirkel van 350 meter rondom een basisschool. Eén 

coffeeshop, te weten de Horizon, ligt op 344 meter (hemelsbreed, gemeten van deur tot deur) van de 

Prins Willem Alexander basisschool op de Frederik van Blankenheymstraat.  

 

In het huidige beleid is ten aanzien van de 250 meter-cirkel opgenomen dat een 

natuurlijke/overduidelijke barrière zoals een snelweg of in dit geval een Stadsring er voor kan zorgen 



dat er geen directe verbinding is tussen de school en de coffeeshop. Per individueel geval wordt 

bekeken of  er sprake is van zo’n natuurlijke/overduidelijke barrière. 

 

Op welke wijze het kabinet het voornemen met betrekking tot het 350 meter criterium gaat uitwerken 

is nog niet bekend. Afhankelijk van de uitwerking van dit voornemen en de specifieke ligging van De 

Horizon, zal de situatie op termijn beoordeeld worden. 

 

Vraag 2.  

Bent u met ons van mening dat het achteraf legaliseren van bouwwerken, zoals bij coffeeshop De Zoo 

in het Soesterkwartier ongewenst is, wanneer het onzeker is of in aantocht zijnd beleid de 

mogelijkheid om op die plek een coffeeshop te exploiteren wel blijft bestaan? 

 

Antwoord 2: 

Het wel of niet optreden op basis van nog onbekend beleid is juridisch geen afdoende motivering. 

 

 

 

 


