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Wietpas leidt alleen maar tot méér 
overlast 
door Nicole Maalsté. woensdag 22 december 2010 | 10:18 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 22 december 2010 | 10:58 
 

Burgemeesters, politiemensen, bewoners en politici hielden de afgelopen weken emotionele betogen over 
de wietpas.  

Het resultaat is dat niemand nog begrijpt waar het over gaat. In april bracht de Universiteit van Tilburg advies 
uit over het plan 'Limburg trekt zijn grens'. In dat plan stonden veertien maatregelen die de overlast van 
coffeeshoptoeristen in Limburg zouden moeten verminderen. Eén van die maatregelen was een 
pasjessysteem, de zogeheten 'wietpas'. Het voorstel deed het goed: het straalt daadkracht uit. 
 
Vanuit andere gezichtspunten blijkt de wietpas echter geen toegevoegde waarde te hebben. Daarbij is een 
versnelde introductie van zo'n pasje onmogelijk. Komend voorjaar doet het Europese Hof uitspraak over de 
vraag of het is toegestaan om buitenlanders te weren uit coffeeshops. 
 
Als dat inderdaad mag, kunnen buitenlanders ook worden geweigerd op grond van hun paspoort. Een 
speciale wietpas is onnodig. 
 
Bovendien zal zo'n wietpas een aantal ongewenste neveneffecten hebben. Een deel van de blowers zal zich 
niet willen laten registreren als coffeeshopbezoeker. Zij zullen de voorkeur geven aan illegale koop buiten de 
coffeeshop om. En als de wietpas er alleen komt voor bewoners van de gemeenten mét coffeeshops 
(slechts 23% van de gemeenten heeft een coffeeshop) zullen consumenten die niet in zo'n gemeente wonen 
eveneens hun heil bij illegale handelaren zoeken. Ook de buitenlandse cannabistoeristen die vanwege de 
lage prijzen en de (vermeende) kwaliteit van de Nederlandse wiet naar ons land komen, zullen aan hun 
trekken komen op de illegale markt. Daarnaast zal een levendige handel in (vervalste) pasjes ontstaan. 
 
Kortom, het pasjessysteem leidt tot meer illegale handel en meer overlast. Dat vergt structurele extra inzet 
van de politie om die overlast en de activiteiten van illegale handelaren tegen te gaan. Die capaciteit is er 
niet. Bovendien is zo'n wietpas geen oplossing voor de overlast in sommige coffeeshopgemeenten. Die 
bestaat voornamelijk uit gevoelens van onveiligheid en verkeers- en parkeerproblematiek. Vormen van 
overlast die in Venlo succesvol zijn opgelost door een deel van de coffeeshops te verplaatsen naar plekken 
aan de rand van de stad. 
 
Dit zou ook een goede oplossing zijn voor gemeenten die overlast van wiettoeristen hebben. Veel mensen 
reageren op zo'n verhaal met 'ach, gewoon dichtgooien die coffeeshops. Als er geen aanbod is, dan blowen 
mensen niet meer en lost de overlast vanzelf op'. Die mensen help ik graag uit de droom. In alle landen ter 
wereld wordt wiet gerookt, maar in slechts één land zijn coffeeshops. En dat land is er als enige in de wereld 
in geslaagd om de verkoop van harden softdrugs te scheiden. Het aantal cannabisconsumenten in 
Nederland ligt onder het Europees gemiddelde. Coffeeshops hebben niet tot een toename van het gebruik 
geleid. Alle coffeeshops sluiten is niet zo moeilijk. Maar dan moeten onze buren, zonen en dochters hun wiet 
weer gaan kopen in duistere steegjes, van duistere types die behalve wiet ook allerlei andere zaken 
verkopen. Slechte zaak, lijkt mij.  
 
Nicole Maalsté is senioronderzoeker (politiek en bestuur) aan de Universiteit van Tilburg.  
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