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DRUGSDEBAT Meerderheid van de politieke partijen 

legt advies van Universiteit van Tilburg naast zich neer 

MAASTRICHT - Een meerderheid in de Maastrichtse 

gemeenteraad ziet niets in het sluiten van koffieshops of 

het invoeren van een wietpas. De partijen leggen daar-

mee een advies van de Universiteit van Tilburg naast 

zich neer.  

Cyrille Fijnaut en Ben Rovers van Cyrille Fijnaut en Ben 

Rovers van die universiteit presenteerden woensdag een 

onderzoek met als conclusie dat sluiten van de koffie-

shops in Maastricht de beste oplossing is tegen de 

drugsoverlast. Lukt dat niet, dan moet de stad volgens de 

onderzoekers overgaan tot het invoeren van een wietpas, 

als de Raad van State daarmee akkoord gaat. Burge-

meester Onno Hoes heeft de conclusies in het onderzoek 

van Fijnaut en Rovers omarmd. 

Hoes is een voorstander van invoering van de wietpas. 

PvdA, GroenLinks, D66, TON, SP en Stadsbelangen 

Mestreech (21 van de 39 raadszetels) laten echter weten 

nog altijd achter het spreidingsplan voor koffieshops te 

staan. Daarmee worden zeven van de veertien koffie-

shops naar de randen van de stad verplaatst. De partijen 

willen nog voor de zomer beginnen met de aanleg van de 

eerste coffeecorner. 

De zes partijen zeggen 'hooglijk verbaasd' te zijn over de 

uitkomsten van het onderzoek van Fijnaut en Rovers. Ze 

wijzen op een onderzoek van Nicole Maalsté van een 

klein jaar geleden die een conclusie trekt die haaks staat 

op die van Fijnaut en Rovers.  Wij kunnen ons dan ook 

niet aan de indruk onttrekken dat ook de wetenschap niet 

meer exact weet welke weg bewandeld moet worden", 

schrijven de partijen. 

De zes zeggen tegen sluiting en tegen een wietpas te zijn 

omdat die maatregelen volgens hen juist zorgen voor een 

toename van de overlast omdat teelt en verkoop steeds 

meer in het illegale circuit plaats zullen vinden. Ze kie-

zen voor koffieshopspreiding omdat dat systeem in Ven-

lo heeft bewezen goed te werken. 

Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester (PvdA) roept mi-

nister Ivo Opstelten (VVD, veiligheid en justitie) op om 

achter het spreidingsplan te gaan staan. Zij wil de minis-

ter bij het vragenuurtje van dinsdag bevragen over de 

kwestie. 

De Maastrichtse politiek bespreekt het onderzoek van de 

Universiteit van Tilburg aanstaande woensdag. 
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