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Voorstel: 

1. Kennis te nemen van het burgerinitiatiefvoorstel. 
2. De burgemeester te verzoeken het nuloptiebeleid te heroverwegen, zodat realisatie van een 

coffeeshop in de kern Dalfsen mogelijk wordt. 
 
 
 
 
(*) N.B. geen e-mail. Eventuele vragen kunt u stellen via griffie@dalfsen.nl, deze worden doorgezet naar 
initiatiefnemer.  
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Inleiding:  
Op 3 augustus 2017 heb ik een burgerinitiatiefvoorstel ingediend, voorzien van 52 
ondersteuningsverklaringen. Uw raad heeft op 25 september 2017 besloten om mijn initiatief geldig te 
verklaren en het te agenderen voor behandeling.  
 
Toelichting: 
Ikzelf ben geboren en getogen in Dalfsen, ik heb veel tijd gespendeerd op de boerderij van mijn familie waar 
ik ook ben geboren. Zodoende heb ik zelf ervaren hoe het is om als kind op te groeien in Dalfsen, ik heb de 
goede kanten ervaren, maar ook de slechte kanten. Ik heb persoonlijk ervaren hoe de jeugd in aanraking 
komt met genotsmiddelen en criminaliteit. Bijna ieder kind in Dalfsen komt hier vroeg of laat mee in 
aanraking. Het is niet dat men hier bewust voor kiest of dit opzoekt, maar het komt door het simpele gegeven 
dat er in Dalfsen geen verantwoorde en veilige omgeving is voor burgers in Dalfsen om hun cannabis te 
kopen en te consumeren.  
 
Hier moet een definitief eind aan komen. Hierdoor zullen de recreatiegebieden voor de jeugd ook weer echt 
van de jeugd zijn, zonder dat er een risico bestaat dat zij direct of indirect met deze groep consumenten en 
straatdealers in aanraking zal komen. 
 
Argumenten: 
1. Realisatie van een coffeeshop gaat dealen op straat tegen 
Burgers moeten zich in Dalfsen zelfs inlaten met drugshandelaren om cannabis te verkrijgen, echter is de 
prijs dan vaak dusdanig goedkoop dat veel mensen hier toch voor kiezen. Men moet hierbij ook in acht 
nemen dat een dealer veel gemakkelijker te bereiken is dan een coffeeshop in een andere stad mede 
doordat een dealer vaak aan huis komt bezorgen. Hierdoor hebben dealers al een redelijk bestaan enkel aan 
de verkoop aan volwassenen. Als de volwassen consumenten niet meer min of meer worden gedwongen om 
bij een straatdealer te kopen, zullen deze zich niet meer gaan bezighouden met het verkopen van cannabis 
op kleine schaal, hierdoor zullen zij minder met de blowers omgaan. 
 
2. Een coffeeshop biedt een verantwoorde en veilige omgeving voor volwassen consumenten.  
In Dalfsen hebben volwassen personen nu geen plek om in alle rust een jointje te roken. Hierdoor wijkt men 
vaak uit naar openbare gebieden zoals parkjes, speeltuintjes, sportveldjes, bushaltes, maar ook scholen, het 
station ga zo maar door. Men moet hierbij in acht nemen dat men ook niet altijd de gelegenheid heeft om 
thuis te kunnen blowen of om stelselmatig met een groep vrienden bij elkaar thuis te gaan blowen. Als er een 
coffeeshop is, zullen de blowers nu niet meer noodgedwongen op de straat vertoeven maar kunnen zij 
gewoon binnen in een gescheiden veilige en verantwoorde omgeving genieten van hun product zonder te 
worden lastiggevallen door opdringerige straatdealers. 
 
3. Een coffeeshop kan worden gecombineerd met voorlichting 
Een verantwoorde en veilige omgeving creëren voor de volwassen cannabis consument op een dusdanige 
wijze dat men hier ook voorlichting kan vinden over hetgeen zij consumeren en wat de eventuele risico’s 
zouden kunnen zijn als men bepaalde genotsmiddelen gaat combineren, denk bijvoorbeeld aan de 
combinatie van alcohol en cannabis wat een gigantisch explosieve werking heeft, een ervaring die een 
beginner zou moeten vermijden. 
 
4. Een coffeeshop voorkomt dat jeugd in het openbaar in aanraking komt met consumenten 
Omdat er nu geen coffeeshop is, komt de jeugd automatisch direct en indirect in contact met de groep 
volwassen consumenten en wat zij consumeren. Als een kind in contact komt met deze groep consumenten 
kunnen er 2 dingen gebeuren: 1. Het kind word bang en durft niet meer naar een openbaar gebied te komen 
om te spelen, of 2. Het kind vind het allemaal reuze interessant en stoer waardoor zijn interesse in ofwel de 
volwassen groep consumenten ofwel hetgeen zij consumeren begint te groeien waarna dit kind uiteindelijk 
aansluiting zal gaan zoeken bij deze groep consumenten en zodoende het risico loopt om in contact te 
komen met straatdealers. 
5. Een coffeeshop moet gepaard gaan met een blowverbod bij recreatiegebieden 



 
 

 
 
 

Een veilige en verantwoorde omgeving creëren voor de minderjarige jeugd, door strenge naleving van een 
blow-verbod bij recreatiegebieden voor minderjarigen, zorg je ervoor dat de minderjarige jeugd geen 
negatieve invloeden meer ervaart van volwassen consumenten. Op dit moment hebben de meerderjarige 
consumenten geen keuze en zullen ze blijven blowen op de eerder benoemde plaatsen, als er een 
coffeeshop is dan kan deze mits er goede samenwerking met de politie plaatsvind overlast gevende 
personen die zich hier niet aan houden een coffeeshop verbod opgeven, dit zal zeer waarschijnlijk een 
dusdanig afschrikwekkend effect hebben dat men niet langer bereid is om dit risico te nemen, tevens zou het 
in dat geval ook geen noodzaak meer zijn om op die plaatsen te blowen daar er een legitiem alternatief zou 
zijn waar zij in alle comfort en van alle gemakken voorzien kunnen consumeren. 
 
6. Een coffeeshop zorgt voor afname van vervuiling in de openbare ruimte 
Het tegengaan van stelselmatige vervuiling van de eerder benoemde plaatsen, milieuvervuiling is een 
negatief extern effect als gevolge van het consumeren van cannabis in grote groepen in het openbaar. Op 
het moment dat de consumenten niet langer op deze openbare plaatsen consumeren zal ook de 
milieuvervuiling die hierdoor word veroorzaakt niet meer plaatsvinden. 
 
7. Een coffeeshop zorgt voor afname van overlast in woonwijken 
Het tegengaan van stelselmatige overlast in woonwijken doordat burgers hun huizen gaan gebruiken als 
coffeeshop opdat zij niet meer op de eerder benoemde plaatsen hoeven te consumeren. Doordat zij hun 
producten veelal met grote groepen tegelijkertijd te midden van een woonwijk in een huis gaan consumeren 
ervaren omwonenden diverse vormen van overlast; geluidshinder, fietsen die overal staan en de toegang tot 
paden en woningen versperren, men ervaart een minder veilig gevoel in hun wijk, de waarde van de 
woningen dalen etc. 
 
 
Tegenargumenten en weerlegging daarvan: 
1. Een coffeeshop opent een deur naar harddrugs en verslavingen. 
Dit is allerminst waar, ik snap hoe men tot die foute conclusie kan komen maar het blijft een foute conclusie. 
Juist doordat er in een coffeeshop strakke regels gelden waarbij zelfs het praten over harddrugs word 
verboden word er een veilige en verantwoorde omgeving gecreëerd die ervoor zorgt dat men uitsluitend in 
aanraking zal komen met hetgeen zijzelf in aanraking wensen te komen, cannabis. Het kopen van cannabis 
bij straatdealers daarentegen zorgt er wel voor dat er een deur naar harddrugs en verslavingen word 
geopend  dit betreft dus ook onze huidige situatie in Dalfsen. 
 
2. Een coffeeshop veroorzaakt overlast 
Ook dit is slechts een foutief vooroordeel. Zelfs de nationale politie erkent dat een coffeeshop minder overlast 
veroorzaakt als een snackbar, en dus ook al helemaal ten opzichte van kroegen en discotheken.  
 
3. Een coffeeshop trekt ongewenst publiek aan, drugstoeristen enzovoort 
Dit argument is een groot vooroordeel wat bestreden dient te worden. Uiteraard zal er ongewenst publiek 
naar een coffeeshop toekomen. Dit gebeurt echter op elke locatie de je je maar kunt bedenken, het 
merendeel van de cannabis consumenten zijn nette hardwerkende burgers die het voor recreatieve of 
medicatieve doeleinden consumeren. Ik heb de meest vooraanstaande mensen in coffeeshops gezien. 
Uiteraard zullen er toeristen zijn die de aanwezigheid van een coffeeshop zullen meenemen in hun 
overweging om naar Dalfsen te komen, men kan hierbij denken aan patiënten die anders sowieso niet op 
vakantie zouden kunnen gaan daar het verboden is om grote hoeveelheden te vervoeren. Maar men kan ook 
denken aan buitenlandse toeristen die graag de echte Nederlandse cultuur willen ervaren, dergelijke mensen 
zouden nu eerder naar Kampen of Dedemsvaart gaan, ik zie dit als een gemiste kans voor onze lokale 
ondernemers.  
Tevens vind ik het hypocriet als men het niet goed vind als burgers uit de nabije streken hierheen zouden 
komen om naar de coffeeshop te gaan maar de eigen burgers wel dwingt om dit te doen bij onze eigen 
omliggende gebieden.  
 
4. Dit is meer iets voor in de grote stad, en niet in een kleiner dorp 



 
 

 
 
 

Ik ben van mening dat burgers zelf dienen te bepalen waar wel of geen behoefte aan is middels 
marktwerking. Als er in Dalfsen geen behoefte is bij burgers voor de aanwezigheid van een coffeeshop dan 
zal deze vanzelf failliet gaan, echter om dit als gemeente te verbieden is absurd doordat je hiermee zowel 
medicatieve alswel recreatieve gebruikers geen keus meer geeft. U maakt dan de keuze voor hen en 
ontneemt ze zo een stukje vrijheid. 

Vervolg: 
De griffie heeft mij geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van dit raadsvoorstel. Als u als 
volksvertegenwoordiging aangeeft dat het wenselijk is dat er een coffeeshop in de kern Dalfsen gerealiseerd 
wordt, kunt u die wens overbrengen aan het bevoegd gezag. 
 
Ik ben van plan om als zelfstandig ondernemer die coffeeshop te realiseren. Omdat vestiging afhankelijk is 
van dit traject, is nog geen bedrijfsplan opgesteld. Wel ben ik van plan om het opstellen van huisregels in 
goede samenwerking met politie en gemeente te doen. In het kader van veiligheid, handhaving en preventie 
is een goed overleg belangrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit raadsvoorstel is geschreven en ondertekend door mijzelf, 
 
 
Oosterveen Vincent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Raadsbesluit  
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van dhr. Oosterveen d.d. 26 september 2017, nummer 663; 
 
overwegende dat realisatie van een coffeeshop een omgeving creëert voor de volwassen consument en een 
positief effect heeft in het kader van veiligheid en preventie; 
 
gelet op de wettelijke bevoegdheden; 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 

1. Kennis te nemen van het burgerinitiatiefvoorstel. 
2. De burgemeester te verzoeken het nuloptiebeleid te heroverwegen, zodat realisatie van een 

coffeeshop in de kern Dalfsen mogelijk wordt. 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 30 oktober 2017. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de voorzitter,             de griffier,   
drs. H.C.P. Noten            drs. J. Leegwater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


