
Vragen en antwoorden tijdelijke coffeeshop Almere Buiten de Meridiaan  
 
Over drugs en de coffeeshop (Wat is het?) 
 
1. Wat is een coffeeshop? 
Een coffeeshop is een horecabedrijf. Een gesloten ruimte, waar met een vergunning van de 
burgemeester alcoholvrije dranken worden verkocht en waar verkoop (en gebruik) van 
softdrugs plaatsvindt op grond van een daartoe door de burgemeester verleende 
gedoogbeschikking.  
 
2. Waarom komt er een coffeeshop? 
In het gemeentelijk coffeeshopbeleid 2013 is opgenomen waar een coffeeshop mag worden 
gevestigd. Er zijn in Almere maximaal vier coffeeshops toegestaan, verspreid over de 
stadsdelen Stad, Haven en Buiten. De coffeeshops in Stad en Haven bestaan al geruime tijd. 
In Buiten is nog geen coffeeshop. Er mag volgens het beleid één coffeeshop worden 
gevestigd in Almere Buiten. 
 
Het landelijk drugsbeleid van de overheid is gericht op preventie en beheersing van de 
risico's van het gebruik van drugs. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drugs met 
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid (harddrugs) en drugs waarvan de risico’s 
minder groot worden geacht (softdrugs).  
 
Door het gedogen van de verkoop van softdrugs kunnen gebruikers op een gecontroleerde 
wijze softdrugs verkrijgen voor eigen gebruik. Hierdoor worden de markten van softdrugs en 
harddrugs gescheiden en wordt voorkomen dat softdrugsgebruikers gemakkelijk in 
aanraking komen met het criminele milieu van harddrugs. Daarnaast draagt de vestiging van 
een coffeeshop bij aan het bestrijden en voorkomen van illegale straathandel en van een te 
grote (verkeers)druk op de bestaande coffeeshops.  
 
3. Wat mag er in een coffeeshop verkocht worden?  
Alcoholvrije dranken en softdrugs. Per persoon mag er maximaal 5 gram softdrugs per dag 
worden verkocht. 
 
4. Wat zijn softdrugs?  
Dit is geregeld in artikel 3 en lijst II van de Opiumwet. Softdrugs zijn die drugs waarvan de 
risico’s aanvaardbaar en minder groot worden geacht dan harddrugs. De meest bekende 
voorbeelden zijn Hasj (hasjiesj) en Wiet (cannabis, marihuana). Beide zijn producten van de 
vrouwelijke hennepplant, maar worden op verschillende manieren geproduceerd. Ook 
sommige hallucinogene paddenstoelen vallen in de categorie softdrugs. In de coffeeshop in 
Almere Buiten zal alleen Hasj en Wiet worden verkocht. 
 
5. Wat zijn de openingstijden van de coffeeshop? 
Op werkdagen van 16.00 – 24.00 uur en in het weekend (zaterdag en zondag) van 12.00 – 
24.00 uur. 
 
6. Hoeveel bezoekers trekt de coffeeshop? 
De ondernemer verwacht ongeveer 300-500 klanten per dag. 
 



7. Wie zijn de bezoekers? 
De coffeeshop is alleen toegankelijk voor inwoners van Nederland van boven de 18 jaar. Ze 
moeten zich legitimeren bij bezoek aan de coffeeshop. Zij mogen voor eigen gebruik 
softdrugs kopen. 
 
8. Hoe groot is de coffeeshop? 
De maten van de pontons waar de coffeeshop op komt te liggen zijn ongeveer 8 bij 32 
meter. De coffeeshop zelf zal 6 bij 30 meter zijn en dus een oppervlakte hebben van 
ongeveer 180m2 bruto vloeroppervlakte.  
 
9. Heeft Almere al coffeeshops? 
Op dit moment zijn er drie coffeeshops in Almere: 

- Koffie en Dromen aan het festivalplein 19 in Almere Stad 
- Domino Lounge Shop aan de Grote Markt 23 in Almere Stad 
- Chillie Kiki aan de Schoolstraat 260 in Almere Haven 

 
10. Wanneer komt de coffeeshop er?  
Dat is afhankelijk van de vergunningsprocedures. Er zijn nog geen vergunningen 
aangevraagd. De inzet is om de coffeeshop medio  2018 te openen. 
 
De coffeeshop en de buurt 
 
11. Waarom in de Meridiaan?  
In Almere Buiten is nog geen coffeeshop, die wil de gemeente om diverse redenen wel (zie 
vraag 2). De locaties voor de vestiging van een nieuwe coffeeshop moeten op grond van het 
coffeeshopbeleid worden beoordeeld op de volgende criteria: 

- horecabestemming, of gemeentelijke bereidheid dit mogelijk te maken; 
- te verwachten overlast (geluidshinder, verkeer, afval);  
- niet in een woonwijk, wel in centrumlocaties of rand bedrijventerrein; 
- meer dan 350m loopafstand school (deur tot deur); 
- zo gesitueerd dat maatschappelijke controle mogelijk is; 
- locatie goed bereikbaar en zichtbaar voor controlerende instantie (politie). 

 
Een groot deel van Almere Buiten valt af omdat het woonwijken zijn of omdat er scholen te 
dichtbij liggen. O.a. de volgende locaties zijn onderzocht:  Centrum Almere Buiten, Doemere, 
Indische buurt,  Striptekenaar en de Havenkom in de Meridiaan. Het afstandscriterium voor 
scholen is voor de meeste locaties de grootste beperking. De havenkom voldoet wel aan dit 
afstandscriterium en lijkt als tijdelijke locatie haalbaar voor een drijvende coffeeshop.  
 
De locatie ligt centraal in Almere Buiten, is goed zichtbaar voor controlerende instanties en 
kan goed worden ontsloten zonder dat dit tot directe overlast of hinder leidt. Voor de 
ontbrekende horecabestemming moet wel een afwijkingsprocedure van het 
bestemmingsplan doorlopen worden. Om parkeeroverlast te voorkomen moeten tijdelijke 
parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarvoor is ruimte beschikbaar in de directe omgeving. 
Op basis van de hierboven genoemde locatie-criteria is er op dit moment geen alternatieve 
locatie beschikbaar in Buiten. 
 
12. Hoe lang blijft de coffeeshop liggen? 
Op een deel van de voorgestelde locatie in de Meridiaan is in de toekomst de ontwikkeling 
van voorzieningen en appartementen voorzien, zie vraag 13. Daarom is deze locatie niet 
geschikt voor de permanente vestiging van een coffeeshop. De havenkom wordt voor 



maximaal 6 jaar beschikbaar gesteld voor de vestiging van een tijdelijke coffeeshop. Door 
een drijvende vestiging wordt het tijdelijke karakter onderstreept. De coffeeshop komt er 
alleen als aan alle daarvoor benodigde voorwaarden en eisen is voldaan. De gemeentelijke 
toestemming voor een coffeeshop wordt formeel geregeld in een ‘gedoogbeschikking’,  zie 
vraag 21. Deze is twee jaar geldig en kan worden ingetrokken als de ondernemer zich niet 
aan de daarbij gestelde voorwaarden houdt. Daarom wordt de exploitatietermijn verdeeld 
over maximaal 3 periodes van 2 jaar. 
 
13. Waar zijn de plannen gebleven van vroeger? 
In het ontwikkelingsplan De Meridiaan (2010) is over de havenkom gesteld dat dit een 
centrumsfeer zou moeten krijgen. Hierbij werd gedacht aan een gebouw van max. 33 meter 
hoog. Er zijn destijds met de bewoners twee varianten uitgewerkt met verschillende 
bouwhoogtes. Qua programma werd gedacht aan een mix van wonen en commerciële 
functies. In het daarna opgestelde bestemmingsplan (2014) zijn beide varianten mogelijk 
gemaakt. De plannen zijn niet gewijzigd, maar worden niet op korte termijn uitgevoerd. Er 
wordt nu eerst ingezet op de verdere ontwikkeling van de rest van Almere Buiten Centrum 
en de Indische buurt. Wanneer de coffeeshop na maximaal 6 jaar is vertrokken, kunnen de 
beoogde plannen alsnog uitgevoerd worden.  
 
14. Ligt de coffeeshop niet te dicht bij een school? 
In het gemeentelijk coffeeshopbeleid is opgenomen dat de loopafstand van deur naar deur 
tussen een school en een coffeeshop minimaal 350 meter moet zijn. Daar voldoet deze 
locatie aan. Voor bezoekers geldt ook het leeftijdscriterium van 18 jaar in combinatie met 
een legitimatieplicht. De coffeeshop is open vanaf 16:00 uur en is daarmee niet geopend 
tijdens de reguliere pauzes van de scholen.  
 
15. Is er (geluids)overlast te verwachten? 
Op basis van onze ervaringen met de bestaande coffeeshops in Almere, verwachten wij geen 
overlast bij de tijdelijke coffeeshop in de Meridiaan. De exploitant van de coffeeshop houdt 
in de directe omgeving van de coffeeshop toezicht op het voorkomen van overlast. Ook 
moet de exploitant het terrein goed schoonhouden. Daarnaast worden er met de exploitant, 
gemeente en de politie afspraken gemaakt over toezicht en handhaving. 
 
16. Ontstaat er extra verkeersoverlast? 
Om de extra parkeerdruk op te vangen wordt er naast de coffeeshop ook een tijdelijk 
parkeerterrein aangelegd. Dit  is alleen toegankelijk vanuit de Buenos Airesstraat 
(centrumzijde). Bezoekers kunnen lopend, met de fiets of met de auto de coffeeshop 
bezoeken. In de directe omgeving geldt betaald parkeren.  Het parkeerterrein naast de 
coffeeshop wordt daarom afgesloten om te voorkomen dat hier gratis geparkeerd kan 
worden. Voor de omliggende buurten wordt daarom geen extra verkeersoverlast verwacht. 
 
17. Hoe wordt het terrein ingericht en beveiligd? 
Er wordt ingezet op een vriendelijke uitstraling van het terrein van de coffeeshop. Rond het 
terrein wordt een erfafscheiding geplaatst waarbij gedacht wordt aan een 1.20-1.50 meter 
hoog hekwerk. Rond de boot komt camerabeveiliging. Daarnaast worden er 
parkeerplaatsen, een fietsenstalling en een laad- en losstrook aangelegd. De inrichting is 
echter nog niet definitief bepaald en kan dus nog veranderen. Op de website treft u een 
impressie van de coffeeshop aan evenals een plattegrond van de locatie waar de coffeeshop 
komt te liggen. 
 



18. Hoe wordt de buurt betrokken bij de coffeeshop? 
De buurt wordt geïnformeerd via een bewonersbrief en de website. Voor de directe 
omgeving wordt een informatiebijeenkomst gehouden. Verder wordt er met de omgeving 
een klankbordgroep ingesteld. Deze groep fungeert dan als aanspreekpunt voor de 
exploitant en gemeente bij evt. toekomstige overlast. 
 
Procedurele vragen 
 
19. Wat betekent ‘gedogen’ van softdrugs?  
Op grond van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het bereiden, bewerken, verkopen en 
aanwezig hebben van zowel harddrugs als softdrugs verboden. Het Openbaar Ministerie kan 
echter een zogenaamd gedoogbeleid voeren en daar is in Nederland voor gekozen. Dat 
betekent in het geval van softdrugs dat het belang van de volksgezondheid en het belang 
van de openbare orde (zie ook vraag 2), zwaarder weegt dan het belang van het handhaven 
van de Opiumwet op dit punt.  
 
20. Gelden er criteria voor het gedogen van softdrugs. 
Voor de coffeeshophouder en zijn personeel gelden de AHOJG-criteria. Dit zijn voorwaarden 
waaronder een coffeeshop zou kunnen worden gedoogd.  

- A. Geen affichering: dit betekent geen reclame anders dan een summiere 
aanduiding op de betreffende lokaliteit; 

- H. Geen harddrugs: dit betekent dat geen harddrugs voorhanden mogen zijn en/of 
verkocht worden; 

- O. Geen overlast: onder overlast kan worden verstaan parkeeroverlast rond de 
coffeeshop, geluidshinder, vervuiling en/of voor of nabij de coffeeshop 
rondhangende klanten; 

- J. Geen verkoop aan jeugdigen en geen toegang aan jeugdigen tot een coffeeshop: 
gelet op de toename van het cannabisgebruik onder jongeren is gekozen voor een 
strikte handhaving van de leeftijdsgrens van 18 jaar; 

- G. 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. 

 
En extra in Almere: 

- I. Alleen aan ingezetenen van Nederland die ouder dan 18 jaar zijn mag toegang tot 
de coffeeshop worden verleend.  

 
21. Wat is een ‘gedoogbeschikking’? 
De bevoegdheid om wel of niet tegen de vestiging van een coffeeshop op te treden ligt bij de 
burgemeester. In de praktijk betekent dat dat de burgemeester expliciet toestemming moet 
verlenen voor de vestiging van een coffeeshop. Dit doet de burgemeester door middel van 
het afgeven van een gedoogbeschikking. Een belangrijke voorwaarde voor de 
gedoogbeschikking is een positieve Bibob-toets (integriteitstoets). 
 
22. Wat is een Bibob-toets? 
Een belangrijk onderdeel van de vergunningsprocedure voor de vestiging van een 
coffeeshop is een zogenaamde Bibob-toets op grond van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Tijdens deze toets wordt 
er een onderzoek naar de integriteit van de exploitant van de coffeeshop uitgevoerd. De 
Wet Bibob maakt het mogelijk een vergunning te weigeren, indien er duidelijke aanwijzingen 



zijn dat de aangevraagde vergunning voor het plegen van strafbare feiten zal worden 
gebruikt of zal worden gebruikt voor het witwassen van zwart geld.  
 
23. Is de vestiging van een coffeeshop in strijd met het bestemmingsplan? 
In bestemmingsplannen valt een coffeeshop onder categorie I ’lichte horeca’. Deze 
bestemming is nu niet van kracht op deze locatie. Wel geldt er een uit te werken 
bestemming ‘gemengd’. Deze is opgenomen om de beoogde bouwplannen op deze locatie 
in de toekomst mogelijk te maken, zie vraag 13. De locatie heeft nu dus nog geen geldende 
horecabestemming. Daarom moet er een procedure doorlopen moet worden om af te 
mogen wijken van het bestemmingsplan. De coffeeshop zal tijdelijk gevestigd worden voor 
maximaal 6 jaar, zie vraag 12. Op grond van art. 4.11 bijlage II Besluit omgevingsrecht kan de 
gemeente een tijdelijke afwijking van de bestemming mogelijk maken via een 
omgevingsvergunning.  
 
24. Welke vergunningen moeten er worden aangevraagd? 
De exploitant moet verschillende vergunningen of beschikkingen aanvragen. De 
belangrijkste zijn:  

- Omgevingsvergunning: voor het bouwen van de coffeeshop en het afwijken van het 
bestemmingsplan, zie vraag 23.  

- Drank en horecavergunning:  voor het schenken van alcoholvrije dranken is een 
vergunning op grond van de Drank- en horecaverordening verplicht. 

- Gedoogbeschikking: voor de vestiging van een coffeeshop moet de burgemeester 
toestemming geven, zie vraag 21. 

 
25. Kan ik bezwaar maken tegen de vestiging van de coffeeshop? 
Er is nog geen vergunning voor de coffeeshop ingediend. Als deze worden ingediend dan zal 
de gemeente een afweging moeten maken van de belangen die in deze omgeving spelen. Als 
de gemeente onvoldoende weigeringsgrond ziet kan de vergunning worden verleend. Na 
verlening is de vergunning nog niet onherroepelijk, er is nog een wettelijke periode van 6 
weken ruimte voor het indienen van eventuele bezwaren. Zodra een vergunning wordt 
verleend wordt dit gepubliceerd op gemeenteblad.almere.nl en in de Stadhuis aan 
huispagina in de krant Almere deze Week. Hierin zal dan ook staan op welke wijze er een 
bezwaar kan worden ingediend. Dezelfde procedure geldt ook voor de gedoogbeschikking. 
Als de vergunningen zijn ingediend wordt op de website http://buiten.almere.nl/coffeeshop 
uitgelegd hoe u zienswijzen/bezwaren kunt indienen. 
 
26. Waar kan ik terecht voor meer informatie en met vragen? 
U kunt via info@almere.nl of telefoonnummer 14036 contact opnemen met de gemeente 
onder vermelding van “coffeeshop Buiten”. Daarnaast is er een speciale internetpagina met 
de laatste informatie: http://buiten.almere.nl/coffeeshop. 
 
 

http://buiten.almere.nl/coffeeshop
mailto:info@almere.nl
http://buiten.almere.nl/coffeeshop

	1. Wat is een coffeeshop?
	2. Waarom komt er een coffeeshop?
	3. Wat mag er in een coffeeshop verkocht worden?
	4. Wat zijn softdrugs?
	5. Wat zijn de openingstijden van de coffeeshop?
	6. Hoeveel bezoekers trekt de coffeeshop?
	7. Wie zijn de bezoekers?
	8. Hoe groot is de coffeeshop?
	9. Heeft Almere al coffeeshops?
	10. Wanneer komt de coffeeshop er?
	11. Waarom in de Meridiaan?
	12. Hoe lang blijft de coffeeshop liggen?
	13. Waar zijn de plannen gebleven van vroeger?
	14. Ligt de coffeeshop niet te dicht bij een school?
	15. Is er (geluids)overlast te verwachten?
	16. Ontstaat er extra verkeersoverlast?
	17. Hoe wordt het terrein ingericht en beveiligd?
	18. Hoe wordt de buurt betrokken bij de coffeeshop?
	19. Wat betekent ‘gedogen’ van softdrugs?
	20. Gelden er criteria voor het gedogen van softdrugs.
	21. Wat is een ‘gedoogbeschikking’?
	22. Wat is een Bibob-toets?
	23. Is de vestiging van een coffeeshop in strijd met het bestemmingsplan?
	24. Welke vergunningen moeten er worden aangevraagd?
	25. Kan ik bezwaar maken tegen de vestiging van de coffeeshop?
	26. Waar kan ik terecht voor meer informatie en met vragen?

