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Geachte leden van de gemeenteraad,  
 
Uw raad heeft mij verzocht te onderzoeken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is het aantal coffeeshops in 
Helmond uit te breiden. Met deze brief informeer ik u over de door mij ondernomen stappen en de resultaten 
daarvan. 
 
Motie in uw raad was de aanleiding voor het onderzoek 
In 2017 heeft het toenmalige Kabinet een landelijk “experiment gesloten coffeeshopketen” aangekondigd. Dit 
experiment verkeert tot op heden in een onderzoeksfase, waarin de deelnemende gemeenten en inmiddels 
geselecteerde telers zich voorbereiden op de start van de experimenteerfase. De resultaten zijn dus nog niet 
voorhanden. Als Helmond hadden wij graag deelgenomen aan dit experiment en de ervaringen betrokken bij 
de toekomst van ons eigen coffeeshopbeleid. 
 
U heeft mij eind 2018 via een motie opgeroepen om, parallel aan dit landelijke experiment, verruiming van 
het aantal coffeeshops in Helmond te onderzoeken. Ook de locatiekeuze bij een mogelijke uitbreiding is 
daarbij onderwerp van gesprek geweest. In het eerste kwartaal van 2019 hebben de raadsfracties 
afzonderlijk aangegeven dat een mogelijke uitbreiding van het aantal coffeeshops bij voorkeur in of nabij het 
centrum wordt gerealiseerd. De raadsfracties hebben voor dit zoekgebied een aantal vestigingscriteria 
meegegeven. 
 
In september 2020 volgde een podiumbijeenkomst over het coffeeshopbeleid. Onderwerpen als gezondheid, 
verslaving en criminaliteit zijn daarbij door onafhankelijke deskundigen belicht. Gezien de complexiteit van 
het onderwerp en de jarenlange gedoogconstructie (de ‘achterdeur-problematiek’) in het coffeeshopbeleid 
heb ik aanvullend een opdracht verleend aan het onderzoeksbureau Breuer & Intraval. De opdracht was om 
de kwalitatieve en kwantitatieve marktruimte in Helmond in beeld te brengen. Dat onderzoek is kortgeleden 
afgerond en treft u bijgaand aan.  
 
Het onderzoek geeft waardevolle informatie over de softdrugsmarkt  
Het onderzoeksrapport ‘De markt voor coffeeshops in de gemeente Helmond’ laat aan de hand van een 
kwantitatieve en kwalitatieve analyse zien dat er marktruimte lijkt te zijn voor het vestigen van meerdere 
coffeeshops. Ook schetst het rapport dat de handel in soft- en harddrugs in onze gemeente vooral 
gescheiden verloopt. De illegale softdrugsmarkt bevindt zich hoofdzakelijk achter gesloten voordeuren, 
waarbij koper en verkoper elkaar goed kennen. Het enkel uitbreiden van coffeeshops is niet voldoende om 
de illegale handel te verminderen. “Er zal tevens stevig en langdurig moeten worden ingezet op het 
doorbreken van vertrouwensrelaties tussen dealers en klanten, zodat deze softdrugsgebruikers ook 
daadwerkelijk in de nieuwe coffeeshops hun softdrugs gaan kopen”, aldus de onderzoekers. Uit het 
onderzoek blijkt dat vooral de jongere groep gebruikers minder de weg vindt naar de huidige coffeeshop.  



 

 

Verder geven de onderzoekers in overweging om eventuele extra coffeeshops goed te spreiden over de 
gemeente. Coffeeshops kunnen een positief effect hebben op de leefbaarheid; daarom adviseren de 
onderzoekers ook de vestiging in kwetsbare wijken te overwegen.  
 
Ik hecht aan een breed draagvlak bij politiek en inwoners 
Zowel de eerder gehouden podiumbijeenkomst als het onderzoek leggen een aantal dilemma’s en 
vraagstukken bloot. Daaraan moet richting worden gegeven. Het is de exclusieve bevoegdheid van de 
burgemeester, maar zoals u weet hecht ik aan een breed gedragen besluit en draagvlak in onze stad. 
Daarom wil ik graag na de zomervakantie in de Opiniecommissie over het rapport en de dilemma’s van 
gedachten wisselen. De onderzoekers kunnen dan ook een toelichting geven op hun rapport en vragen 
hierover beantwoorden. 
 
Tegelijkertijd volg ik met belangstelling het verloop van het landelijke wietexperiment. Mogelijk levert dit 
richting op voor de verdere ontwikkeling van het gedoogbeleid, waarbij Helmond baat heeft. 
 
Ik zie uit naar een constructieve gedachtewisseling in de Opiniecommissie van september.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel       
burgemeester   


