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Beste raadsleden,
In 2012 was de aanleiding voor de invoering van het zogenaamde Ingezetene criterium (als onderdeel
van een aantal andere gedoogcriteria waaronder een coffeeshop mag exploiteren) om de overlast van
buitenlandse coffeeshopbezoekers te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Om dit te kunnen
bereiken hadden voortaan alleen ingezetenen van Nederland toegang tot de Nederlandse coffeeshops.
Ook in Tilburg werd tot voor kort dit gedoogcriterium strikt gehandhaafd.
Van 1 maart 2018 tot 1 oktober 2018 heb ik echter een pilot ingesteld waarin we niet langer meer actief
gingen handhaven op het I-criterium in Tilburg.
Tijdens deze proefperiode wilde ik meten of het bezoek door buitenlandse bezoekers aan de
coffeeshops ook zonder handhaving op het I-criterium zo goed als probleemloos bleef verlopen.
Onderzoek naar deze effecten heb ik laten uitvoeren door Breuer & Intraval. Inmiddels zijn de
resultaten van dit onderzoek aan mij gepresenteerd. Het complete rapport vindt u in de bijlage bij deze
brief.
De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is:
"Als er een effect is geweest van de opschorting van de handhandhaving van het I-criterium, dan hebben
omwonenden, ondernemers en passanten daar weinig van meegekregen. Zij geven in meerderheid aan
geen verschil te merken sinds maart 2018 en ook niet op de hoogte te zijn van het feit dat het I-criterium
sindsdien niet meer actief wordt gehandhaafd. Mogelijk houdt deze bevinding verband met het
percentage niet-ingezetenen dat de Tilburgse coffeeshops bezoekt. Dat is met 15 à 20 % weliswaar een
wezenlijke groep, maar niet vergelijkbaar met de 50% in enkele andere (veelal Limburgse) gemeenten
waar de handhaving van het I-criterium ter discussie staat. Het is goed mogelijk dat de impact van het al
dan niet handhaven van het I-criterium in Tilburg daardoor beperkter is dan in die gemeenten.
Uit de resultaten blijkt dat bij actieve handhaving van het I-criterium het grootste deel van de nietingezetenen naar een andere Nederlandse gemeente zou afreizen om daar softdrugs te kopen. Deze
bevinding is een indicatie dat bij beëindigen van de pilot de druk op de nabijgelegen, grotere
coffeeshopgemeenten zou kunnen toenemen. Verder stellen we op basis van de antwoorden van de nietingezetenen vast dat handhaving van het I-criterium een beperkte impact zal hebben op de markt voor
illegale straathandel. Slechts een klein deel van de niet-ingezetenen zegt zich te zullen wenden tot de
illegale straathandel. Wat de illegale straathandel in die situatie zal doen, is met dit onderzoek niet
vastgesteld."
Hieruit blijkt dat deze onderzoeksresultaten geen aanleiding vormen om het I-criterium nog langer te
handhaven. Dit heeft vooral te maken met het aantal niet-ingezetenen dat in Tilburg de coffeeshop
bezoekt.
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Blijkbaar gaan niet-ingezeten massaal naar andere coffeeshopgemeenten waar het I-criterium niet
wordt gehandhaafd. Hiermee wordt het probleem alleen verplaatst maar niet opgelost.
Tenslotte heb ik gekeken naar de overlastmeldingen bij politie en gemeente met betrekking tot de
directe omgeving van de coffeeshops. Deze cijfers ondersteunen de hiervoor aangehaalde conclusie uit
het rapport.
Zoals ik in mijn brief van 6 februari 2018 al aan u heb aangegeven zal ik -bij een positieve evaluatie van
de pilot- besluiten om niet langer structureel op het I-criterium te handhaven.
Hierbij wil ik u dan ook van mijn besluit in kennis stellen dat ik op basis van het bovenstaande voor
onbepaalde tijd niet bestuursrechtelijk zal optreden tegen coffeeshop die niet-ingezetenen van
Nederland toelaat of aan hen verkoopt.
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