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Geachte heer, mevrouw, 

Tijdens de raadscommissie Veiligheid op 8 maart 2017 heb ik meegedeeld dat besloten is 
een drietal aanvragen voor een gedoogverklaring coffeeshop te weigeren. Ik heb 
toegezegd dat ik u over de onderbouwing zou informeren. 

Op basis van het beleid over coffeeshops mogen in de stad Groningen maximaal 14 
coffeeshops geëxploiteerd worden. Op dit moment zijn er 11 coffeeshops, dus dat 
betekent dat er nog ruimte is voor 3 coffeeshops. Overigens is op dit moment niet 
gebleken dat het aanbod van coffeeshops onvoldoende is. Zo is bijvoorbeeld geen 
informatie bekend dat er problemen zijn met illegale softdrugs verkoop. 

Voor meerdere locaties zijn aanvragen voor een gedoogverklaring ingediend. Op dit 
moment zijn 3 locaties inhoudelijk beoordeeld. Voor deze locaties zal om verschillende 
redenen geen medewerking worden verleend een coffeeshop te realiseren. Het gaat om de 
volgende locaties: 

• Steentilstraat 22 
• Aweg 8 
• Gedempte Zuiderdiep 48 

Voor de overige aangevraagde locaties vindt de komende weken de inhoudelijke 
beoordeling plaats. 

Dat bovengenoemde locaties geweigerd worden, betekent niet dat geen medewerking 
meer wordt gegeven aan de exploitatie van een coffeeshop. Integendeel wij vinden dat er 
nog steeds ruimte Is voor 3 coffeeshops in Groningen en we gaan er vanuit dat deze 
ruimte opgevuld gaat worden. 
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Niet elke locatie is echter geschikt. De ervaring leert dat nieuwe plekken voor 
coffeeshops schaars zijn. Coffeeshops vestigen zich langdurig op een locatie en daarom is 
een goede en toekomstbestendige locatie van belang, 

Hieronder zal ik per locatie toelichten wat de specifieke redenen zijn om geen 
medewerking te verlenen aan een coffeeshop op de aangevraagde locatie. 

Steentilstraat 22 

In de Steentilstraat is in het verleden veel overlast geweest. Deze overlast is vanaf 2011 
weliswaar sterk teruggedrongen maar hiervoor was een stevige integrale aanpak van 
politie en gemeente nodig. Daarnaast is de straat toen heringericht. Maar uit informatie 
van de politie blijkt dat de Steentilstraat nog steeds een kwetsbare straat is. Zo is begin 
2016 overlast ervaren van bezoekers die liepen tussen de coffeeshop aan het Damsterdiep 
en de toen nog aanwezige coffeeshop in de Steentilstraat. Verder is informatie bij de 
politie bekend over panden waar drugsgerelateerde activiteiten plaatsvinden. In een pand 
is bij een inval ook drugs en munitie aangetroffen en in het najaar zijn nog meldingen bij 
de politie binnengekomen van dmgsoverlast op de openbare weg. Daarnaast zitten in de 
Steentilstraat twee smartshops en shisha lounge. Gelet op deze omstandigheden acht ik 
een extra druk op deze straat niet wenselijk en is een coffeeshop in de Steentilstraat niet 
wenselijk. 

Aweg 8 

De locatie aan de Aweg 8 acht ik niet geschikt voor een coffeeshop omdat hier op 
voorhand is te verwachten dat parkeeroverlast zal ontstaan. Het risico op kortstondig 
parkeren op weg of trottoir is bij een coffeeshop aanwezig. Op deze locatie zal dit, gelet 
op de belangrijke verkeersfunctie voor bus, auto, fietser en voetgangers, een onveilige 
verkeerssituatie en belemmering voor de doorstroming van het openbaar vervoer tot 
gevolg hebben. Daar komt bij dat in de omgeving Aweg een herinrichting is gepland 
waardoor belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden in de verkeerscirculatie van auto en 
fiets en in de lijnvoering van het openbaar vervoer. Er komt een belangrijke bushalte op 
de kop Aweg - Westersingel en het auto- en fietsverkeer zal gemengd worden op de 
parallelweg. De Aweg heeft nu al een belangrijke verkeersfunctie als het gaat om 
bereikbaarheid en ontsluiting van de binnenstad en als route voor parkeren, openbaar 
vervoer en fietsverkeer. Dit zal na de herinrichting met het busstation nog versterkt 
worden. 

Gedempte Zuiderdiep 48 

Een coffeeshop op de locatie Gedempte Zuiderdiep 48 past niet binnen de voorschriften 
van het bestemmingsplan. Naast een gedoogverklaring is voor deze locatie daarom ook 
een omgevingsvergunning "strijdig gebruik" nodig. Een coffeeshop op deze locatie past 
niet omdat dan op een klein deel van het Gedempte Zuiderdiep een concentratie van 
coffeeshops zou ontstaan. Voor het woon- en leefklimaat, het winkel vestigingsklimaat en 
parkeren is dit niet gewenst. 



Bladzijde 3 van 3 

De redenen om geen medewerking te verlenen aan een coffeeshop op de bovengenoemde 
locaties zijn dus voor elke locatie verschillend. Nieuwe aanvragen voor een coffeeshop 
zullen op hun eigen merites beoordeeld worden. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
de burgemeester van Groningen, 

Peter den Oudsten 


