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Inleiding



HetNederlandsedrugsbeleidinvolopinbeweging.Inmei2011stuurdendeministersvanVolksͲ
gezondheid,WelzijnenSport,envanVeiligheidenJustitieeenKamerbriefoverhetdrugsbeleid
naar de Tweede Kamer (Ministerie van VWS & Ministerie van Veiligheid en Justitie, 2011). In
deze brief onderschrijven de ministers het belang van de volgende doelen: bevorderen van
kleinschaligheid van coffeeshops; tegengaan middelengebruik onder jongeren; en bestrijding
vandegeorganiseerdecriminaliteit(meteengoedevenwichttussenbestuursͲenstrafrecht).
Delaatstejarenzijnwatbetreftcoffeeshopbeleidvooraldeaantrekkingskrachtvancoffeeshops
indegrensstreekopbezoekersuitbuurlandenendedaarmeegeassocieerdeoverlast,alsmede
deproblematiekvandetoeleveringaancoffeeshops(dezogeheten‘achterdeur’)steedspromiͲ
nenteropdepolitiekeagendagezet.Omheteerstgenoemdeprobleemterugtedringenheeft
deNederlandseregeringhetvoornemenomdewietpasverplichttestellen.
MedeterreguleringvandeachterdeurheefthetcollegevanB&WvanUtrechtinhetcollegeͲ
programmavan2010“Groen,OpenenSociaal”eenexperimentmeteensociaalclubmodelaanͲ
gekondigd “met het doel de risico’s van schadelijke stoffen die nu regelmatig in verschillende
vormenvansoftdrugswordenaangetroffen,tebeheersen”(GemeenteUtrecht,2010).

Inaugustusenseptember2011hebbenweonderzoekgedaanonderbezoekersvanUtrechtse
coffeeshops,metalsdoelominkaarttebrengenhoedebezoekersvanUtrechtsecoffeeshops
denkenoverdezetweemogelijkebeleidsveranderingenindekomendejaren.Centraalstaande
volgende vragen: Watis hetdraagvlakvoordewietpasen het sociaal clubmodel?Wat zijnde
mogelijkeconsequentiesvandeinvoeringhiervanvoordecannabismarktopconsumentenniveau?
Voordatwedeopzetvanhetonderzoeknadertoelichten,schetsenweeersthetnationaleplan
voordewietpasenhetUtrechtseexperimentmethetsociaalclubmodel.

Wietpas
IndeeerdergenoemdeKamerbriefgavendeministersvanVWSenvanVeiligheidenJustitieaan
dat zij voornemens zijn coffeeshops om te vormen tot besloten clubs voor de lokale markt
(MinisterievanVWS&MinisterievanVeiligheidenJustitie,2011)eninde‘Miljoenennota’van
ditjaarwordtditvoornemennogeensbevestigd(MinisterievanVeiligheidenJustitie,2011).De
voornemensluidenalsvolgt.AlleenmeerderjarigeingezetenenvanNederlandkrijgennogtoeͲ
gangtot eencoffeeshop,opvertoonvaneengeldigidentiteitsbewijsenop basisvanlidmaatͲ
schapvandedesbetreffendecoffeeshop.Hetlidmaatschapwordtindevormvaneenclubpas
verleenddoordecoffeeshophouderenwordtverkregenopvertoonvaneengeldigidentiteitsͲ
bewijseneenbewijsdatdeaanvrageringezetenevanNederlandis.HetlidmaatschapzalworͲ
den gecontroleerd aan de hand van een (verplichte) ledenadministratie van de coffeeshopexͲ
ploitant.Erzaleenmaximeringvanhetaantalledenvandecoffeeshopwordeningesteld.Het
lidmaatschapisduurzaam.Hetlidmaatschapkannietopdagbasiswordenverkregenenkanin
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iedergevalnietvoorkorterdanéénjaarwordenaangegaan.Deburgemeesterstelthetaantal
ledenvaneencoffeeshopvastaandehandvandeinfrastructuur,deomgevingvaneencoffeeͲ
shop en gegevens over het gemiddeld aantal cannabisgebruikers. Hoewel lokaal bepaald zal,
geletopde gewenste kleinschaligheid,landelijkeenmaximumvan1500ledenper coffeeshop
gelden.

SociaalclubmodelUtrecht
DekeuzevandegemeenteUtrechtvoorhetsociaalclubmodel, metinbegripvaneengereguͲ
leerd en gecontroleerd productiecircuit, vloeit voort uit de constatering door de Algemene
Rekenkamer dat het cannabisbeleid 'in zijn geheel niet handhaafbaar is' omdat consequent
optredentegenbedrijfsmatigehennepteeltmoeilijktecombinerenismethetexplicietgedogen
vandedetailverkoopenhetimplicietgedogenvan deinkoop (Handhaven engedogen,2005).
Deze houden immers een zekere acceptatie in van het product cannabis. In het sociaal clubͲ
modelwildegemeenteUtrechtdezeimpassedoorbreken,doormiddelvanverbeterderegulerͲ
ing,inclusiefcontroleopdenietͲcrimineleherkomstendekwaliteitvandecannabis.BijditlaatͲ
ste moet gedacht worden aan de controle op stoffen die onnodig schadelijk zijn voor de geͲ
zondheid.
MetdeplannenvoorhetsociaalclubmodelzegtdegemeenteUtrechtaantesluitenopdeinͲ
dertijddoorhetRijkbijhetcannabisbeleidgeformuleerdeprimaatvanhetvolksgezondheidsbeͲ
leid.InhetexperimentmethetsociaalclubmodelwildegemeenteinaanvullinghieropdevolͲ
wassenenookdemogelijkheidbiedenvoorrecreatiefgebruikvancannabiswaarbijdeproductie
nietafhankelijkisvaneventuelecrimineleteeltnetwerken.
AlsdoelgroepvoorhetsociaalclubmodelbeschouwthetcollegevolwassenrecreatievegebruiͲ
kersvancannabis.

Opzetonderzoek
TentijdevanhetonderzoekhadUtrecht15coffeeshops,waarvanertweenietgeopendwaren.
Alleandere13coffeeshopsistoestemminggevraagdombezoekerstemogeninterviewen.De
exploitantenvandecoffeeshopswarensomslastigtebereiken,vaakwarenmeerderebezoeken
aan de coffeeshop nodig om uitsluitsel te krijgen over medewerking. Van de 13 coffeeshops
stemdenuiteindelijknegeninmeteenenquêteonderhunbezoekers.Eéncoffeeshopwildeniet
meedoenomdatdezeuitsluitendgerichtisopafhalen,waardoorergeenruimteisomklanten
terplekketeinterviewen.
Hetstrevenwasominelkecoffeeshopminimaal25bezoekersteinterviewen.TijdensdeveldͲ
werkurenis iederebezoekervande coffeeshopgevraagdom mee te doen, dusnietalleen de
‘zitters’,maarnetzogoeddegenendiealleenkortlangskwamenomhasjofwiettekopen(‘haͲ
lers’). Om een zo representatief mogelijke steekproef te verkrijgen, was vooraf voorgenomen
om de nadruk te leggen op halers. Het is namelijk een bekend gegeven dat halers minder geͲ
neigdzijnommeetedoen,zekernietalszenogevenmoetenwachtentotzijgeïnterviewdkunͲ
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nenworden.Ditwasechterindepraktijkmeestaloverbodigomdatdecoffeeshopsnietzodruk
waren.

Indecoffeeshopszijntweegroepenbezoekersgeïnterviewd.TeneerstedeNederlandssprekenͲ
de bezoekers, waarvan de meesten in Utrecht wonen. Hen noemen we de Utrechtse coffeeͲ
shopbezoekers. Zij werden geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst die grotendeels was
gebaseerdopeeneerderditjaarinAmsterdamgehoudensoortgelijkonderzoek(Korf,Doekhie
&Wouters,2011).Dethema’swaren:
x

Profielbezoekers

x

Meningengedragsintentiebijinvoering‘wietpas’

x

‘Sociaalclubmodel’;bekendheid,interesselidwordenen/ofactievedeelname

x

Voorkeurwietpasofsociaalclubmodel,motivatievoorkeur

x

Eventueelkoopgedrag:waarhalenmensenhetnu


De tweede groep bezoekers noemen we toeristen, maar hiertoe rekenen we ook tijdelijk in
Utrechtvertoevendebuitenlandsestudentenenwerkenden.Voordezegroepwasdevragenlijst
enigszinsaangepast.Devragenoverhetsociaalclubmodelwerdenachterwegegelaten,wantzij
zullenhierimmersnietvoorinaanmerkingkomenendusooknietdirectdegevolgenvanonͲ
dervinden.Dezevragenlijstwerdvertaaldinvijftalen(Engels,Frans,Duits,Spaans,Italiaans).

Derespondentenzijnpersoonlijkbenaderddoorgetraindeinterviewersdiegoedthuiszijninde
wereld van coffeeshops en coffeeshopbezoekers. De vragenlijsten zijn ter plekke ingevuld. Dit
garandeerdeeenhogererespons.BovendienkondeinterviewermeteencontrolerenofallevraͲ
genwaren beantwoord. Nacompleteinvullingvandevragenlijstontvingenrespondenteneen
doosjepepermuntjes.

Percoffeeshopisvieruurlanggeïnterviewd.Ditgebeurdealtijdtijdenspiekuren(tussen15:00
en 21:00 uur) en op piekdagen (donderdag, vrijdag of zaterdag). In drie coffeeshops zijn we
tweekeergeweestomtecompenserenvoordecoffeeshopsdienietdeelnamen.Hierbijkozen
wevoorcoffeeshopswaarvandebezoekersquaprofielzoveelmogelijklekenopdebezoekers
vandemissendecoffeeshops.

In totaal hebben 444 bezoekers meegedaan (gemiddeld 49 per coffeeshop), onderverdeeld in
356Utrechtsecoffeeshopbezoekersen88toeristen.

Opbouw
Hoofdstuk2,3en4gaanoverdeUtrechtsecoffeeshopbezoekers.WaarmogelijkenzinvolworͲ
dt gekeken naar overeenkomsten en verschillen met Amsterdamse coffeeshopbezoekers. De
toeristenkomenaanbodinhoofdstuk5.Daarnavolgeninhoofdstuk6desamenvattingenconͲ
clusies
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Hoedecijferstelezen
Per thema worden de bevindingen weergegeven. We spreken alleen van verschillen als deze
statistischsignificantzijn,datwilzeggenvoorminimaal95%nietaantoevaltoeteschrijven(p
<.05).
Somswordtnaastofinplaatsvanhetgemiddeldedemediaanaangegeven.Datisdescorewaar
dehelftvanderespondentenbovenendeanderehelftonderzit.Demediaangeeftsomseen
realistischerbeeldvande‘doorsnee’omdathetgemiddeldevertekendkanwordendoorextreͲ
me antwoorden (uitschieters), bijvoorbeeld door een paar respondenten die veel meer joints
perdagrokendanderest.
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Utrechtsecoffeeshopbezoekers




Tussen begin augustus en begin september 2011 zijn in negen Utrechtse coffeeshops 356 beͲ
zoekersgeïnterviewd.Indithoofdstukschetsenweeenprofielvandecoffeeshopbezoekers.

Steekproef,responsenrepresentativiteit
DebereidheidvandebezoekersommeetedoenaanhetonderzoekvarieerdetussendecoffeeͲ
shops. In sommige coffeeshops werden de bezoekers door de medewerkers gestimuleerd om
meetedoen;wiehiertochweigerde,hadvaakhaast.Hierdedenongeveernegenvandetien
bezoekersmee.Inanderecoffeeshopsweigerdeongeveerdehelftvandebezoekers,vaakook
omdatzijgeentijdhadden.Dezeshopswarenookvakerafhaallocaties,metweinigofgeengeͲ
legenheidomtezitten,ofzijlagenaaneendoorlopendewegwaardoorrelatiefveelklantensnel
naarbinnenkwamenenooksnelweervertrokken.VerderbestonddeindrukdatMarokkaanse
respondentenvakerweigerdenmeetewerken,maarzijkwamenookvakeralleenomtehalen.
Het onderzoek vond deels plaats in de zomervakantie, waardoor het rustiger was dan anders.
Daarbijwas hettijdens dezeperiode ookramadan,metalsrisicodatmetname Marokkaanse
bezoekers ondervertegenwoordigd zouden zijn. Daarom zijn de interviews in de coffeeshops
metrelatiefveelMarokkaansebezoekersvooralnaderamadangehouden.
De356coffeeshopbezoekersvertegenwoordigengeenrepresentatievesteekproefvanallecofͲ
feeshopklanteninUtrecht(toeristennietmeegerekend).Metonzeaanpakmaaktenbezoekers
dievakerindecoffeeshopkomeneenveelgroterekansomgeïnterviewdtewordendandegeͲ
nendieafentoekomen.Desurveylevertweleentamelijkgetrouwbeeldopvandebezoekers
dietijdensdepiekdagen enpiekureninde coffeeshopstevindenzijn.Doortekiezenvoorde
piekdagenenpiekurenindeweekwordtdeoververtegenwoordigingvanfrequente(dagelijkse)
bezoekersenigszinsgecompenseerd.

Leeftijd,geslachtenetniciteit
De leeftijd van de respondenten varieert van 18 tot en met 72 jaar en is gemiddeld 30.8 jaar
(mediaan 28 jaar). Een kleine minderheid (9%) is jonger dan 20 jaar. Iets minder dan de helft
bestaat uit twintigers, een kwart is dertiger en de rest is ouder. Qua leeftijd komt deze groep
sterkovereenmetdievandecannabisgebruikersindeNederlandsebevolking(VanLaaretal.,
2011)eninhetcoffeeshoponderzoekinAmsterdam(gemiddeld32.4jaar,mediaan30jaar).
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Figuur2.1Leeftijd
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Jongens en mannen zijn veruit in de meerderheid; 14% is van het vrouwelijke geslacht. Deze
verdelingisprecieshetzelfdealsbijhetonderzoekinAmsterdamsecoffeeshops.
HetovergrotedeelvanderespondentenisinNederlandgeboren(82%),derestverdeeldover
tientallenlanden,waarvanhetvaakstinMarokko(6%vandetotalegroep).Nietiedereendiein
Nederlandgeborenis,geldtalsautochtoon.EtniciteitwordtinNederlandbepaaldaandehand
van het eigen geboorteland en dat van de ouders en daarbij wordt een onderscheid gemaakt
tussenautochtonen(beideoudersinNederlandgeboren)enallochtonen(minstenseenvande
oudersinhetbuitenlandgeboren),opgesplitstinwesterseennietͲwesterseallochtonen.Bijde
respondenten vormen autochtonen (62%) de grootste subgroep; als de westerse allochtonen
hierbijopgeteldworden, danheeftbijelkaar genomenbijnadriekwart een westerseetniciteit
(71%).NadeautochtonenvormenMarokkanendegrootstesubgroep(12%),gevolgddoorwesͲ
terseallochtonen(9%).
AlmetalkomtdeetnischeverdelingvandecoffeeshopbezoekersvrijgoedovereenmetdegeͲ
heleUtrechtsebevolking.InAmsterdamwashetaandeelautochtonenkleiner(49%),maardaar
wonenookverhoudingsgewijsmeerallochtonen.

Tabel2.1

Etniciteit



n

%

Nederland
Marokko
Turkije
Suriname
Antillen/Aruba
Overigwesters
OverignietͲwesters

218
43
17
20
4
32
16

62.3
12.3
4.9
5.7
1.1
9.1
4.6

Totaal

350

100

6



Weetniet/onbekend
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Tabel2.2

Etniciteit:westersennietͲwesters



Totaal



n

%

Westers
NietͲwesters

250
100

71.4
28.6

Totaal

350

100

Weetniet/onbekend

6 


Woonplaats
De overgrote meerderheid van de respondenten woont in Utrecht (80%), een kleine groep
woontindezeernabijeomgevingvanUtrechteneenopdeachtverderweg.

Tabel2.3

Woonplaats



Totaal



n

%

Utrecht
Binnen5kmvanUtrecht
Ergensanders

282
28
44

79.7
7.9
12.4

Totaal

354

100

2



Onbekend


Cannabisgebruikenkoopgedrag
Kraptweederdegebruiktdagelijksofbijnadagelijkscannabis(65%),derestéénofeenpaarkeer
perweek(25%)ofmindervaak(9%).Zesrespondentenblowenzelfhelemaalniet,maarkomen
voordegezelligheidindecoffeeshopófhalenwietofhasjvooranderemensen.Opeendagdat
decoffeeshopbezoekersblowen,rokenzegemiddeld3.4joints(mediaan2.5).MeerrespondenͲ
ten roken meestal wiet (74%) dan meestal hasj (15%); de rest gebruikt allebei ongeveer even
veel(12%).
WatbetreftgebruiksfrequentieenvoorkeurvoorhasjofwietlijkendeUtrechtsecoffeeshopbeͲ
zoekerssterkopdeAmsterdamse.

60%

Figuur2.2Meestgebruiktesoortcannabis

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hasj

Wiet

Allebeievenveel
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Decoffeeshopbezoekersisookgevraagdofzijweleensergensandersdanindecoffeeshophun
wietofhasjkopen.HetovergrotedeelvanderespondentengafaandatzijuitsluitendindecofͲ
feeshop kopen (83%), maar ruim een op de zes koopt het wel eens ergens anders (17%). Het
vaakstisdatdanbijvriendenofkennissen,hetminstopstraat,ineenparkendergelijke.
Vandeafgelopen10keerdatderespondentencannabiskochten,wasdatgemiddeld9.3keerin
decoffeeshop(86%alle10keer).

Tabel2.4

Andereverkooppunten(alleenrespondentendieookergensanderskopen)



Algemeen



n

%

06Ͳdealer
Bijvrienden/kennissen
Bijeendealer/telerthuis
Ineencafé/club/disco
Opstraat/plein/park
Ergensanders

8
27
10
3
1
10

13.6
45.8
16.9
5.1
1.7
16.9

Totaal

59

100

1



Onbekend


Coffeeshopbezoek
Voorbijnadriekwartvanderespondentenisdecoffeeshopwaarzijwerdengeïnterviewd(‘deze
coffeeshop’)ookdecoffeeshopwaarzijhetallermeestkomen.Voordemeesteanderenisdat
eenandereUtrechtsecoffeeshopenvoorietsmindereentjebuitenUtrecht.
DebezoekersdieinUtrechtwonengaanveelvakernaareenUtrechtsecoffeeshop(vooral‘deͲ
ze’),maarooktweederdevandenietͲUtrechtersgaatmeestalnaareenUtrechtsecoffeeshop. 1

Tabel2.5

Welkecoffeeshopbezoekjehetallermeest?




Totaal
n

%

Dezecoffeeshop
AndereUtrechtsecoffeeshop
CoffeeshopbuitenUtrecht

255
61
35

72.6
17.4
10.0

Totaal

351

100

5



Onbekend


Demeestegeïnterviewdebezoekersgaandagelijks(36%)ofeenpaarkeerperweek(37%)naar
decoffeeshop.Derestgaateenkeerperweek(12%)ofmindervaak.

1

VandegenendieinUtrechtwonengaat77.5%meestalnaardezecoffeeshop,18.9%naareenandere
Utrechtsecoffeeshopen3.6%buitenUtrecht.VoordebezoekersvanbuitenUtrechtzijndezepercentaͲ
ges:53.5%,11.3%en35.2%.(p<.001).
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Tabel2.6

Frequentiecoffeeshopbezoek



n

%

Elkedag
Paarkeerperweek
1xperweek
Paarkeerpermaand
1xpermaand
Minder

127
131
42
33
11
11

35.8
36.9
11.8
9.3
3.1
3.1

Totaal

355

100

1



Onbekend


Verdeeldoverdedagligtdepiekinhetcoffeeshopbezoekoverduidelijkindeavonduren(64%).
Opflinkeafstandvolgtdemiddag(33%).Eenkleineminderheidbezoektmeestal’sochtendsde
coffeeshop(3%).
Zowel bij de bezoekfrequentie als de tijdstippen waarop zij naar de coffeeshop gaan lijken de
UtrechtsebezoekerssterkopdieinAmsterdam.

70%

Figuur2.3Wanneerbezoekjemeestaleencoffeeshop?
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Zittenofhalen?
Dehelftvanderespondentengaatalleenofvooralnaardecoffeeshopomercannabistehalen,
veelmindergaanalleenofvooralomtezitten.EenopdedriegaatomeencombinatievanhaͲ
lenenzitten.DitlijktsterkopAmsterdam.
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Figuur2.4Zittenofhalen?
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Reistijdenvervoernaarcoffeeshop
Hetkostrespondentengemiddeld16minuten(mediaan10minuten)omvanhunhuisnaarde
coffeeshoptegaanwaarzijwerdengeïnterviewd.
Respondentengaanhetvaakstopdefietsnaardecoffeeshop.Opdetweedeplaatskomenze
lopend.Daarnavolgendeauto(ofmotor)enhetopenbaarvervoerenhetminstvaakkomenze
metdescooter.DegenendiemeestaltevoetvanhuisnaardezecoffeeshopgaandoenergeͲ
middeld10.9minutenover,terwijldegenendiemetopenbaarvervoerkomenergemiddeldbijͲ
nadriekeerzolangoverdoen.
Autochtonenenwesterseallochtonenkomenverhoudingsgewijsvakeropdefiets,terwijlnietͲ
westerseallochtonenvakermetdeautoenookwatvakermetopenbaarvervoerkomen.


Tabel2.7

Hoegajemeestalnaardezecoffeeshop?




Totaal
n

%

Fiets
Lopend
Auto/motor
Tram/bus/metro/trein
Scooter/brommer

111
96
76
30
16

33.7
29.2
23.1
9.1
4.9

Totaal

329
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Samenvatting
Indezomervan2011zijn356Utrechtsecoffeeshopbezoekersgeïnterviewd.ZijvormeneenreͲ
delijkedoorsneevandebezoekersdieoppiekdagenenpiekurenincoffeeshopswordenaangeͲ
troffen(metuitzonderingvantoeristen;diekomenaanbodinhoofdstuk5).FrequentebezoeͲ
kers– en daarmeewaarschijnlijkookfrequente cannabisgebruikers–zijnbij dergelijkeonderͲ
zoekenoververtegenwoordigd.
AfgezienvanhetfeitdatAmsterdamsecoffeeshops,vooralindebinnenstad,veelmeertoerisͲ
tentrekken,vertonendeprofielenvandebezoekersindebeidestedenvooralovereenkomsten.
Degemiddeldeleeftijdis30.8jaaren14%isvanhetvrouwelijkgeslacht.BijnatweederdeisauͲ
tochtoon,ongeveerzoalsbijdegehelebevolkingvanUtrecht.Datisookhetmeestopvallende
verschilmetAmsterdamsecoffeeshopbezoekers,maardaarwonenookmeerallochtonen.
DeovergrotemeerderheidvandebezoekerswoontinUtrechtofbinneneenstraalvan5kmvan
destad.Tweeopdedriegeïnterviewdebezoekersblowendagelijksofbijnadagelijks.Bezoekers
hebbenvakereenvoorkeurvoorwietbovenhasj.
Demeesterespondentengaanvooralnaardecoffeeshopwaarzijwerdengeïnterviewdendat
geldthetsterkstvoordegenendieinUtrechtwonen.Hetkostrespondentengemiddeld16miͲ
nuten(mediaan10minuten)omvanhunhuisnaardecoffeeshoptegaanwaarzijwerdengeïnͲ
terviewd.Hetvaakstkomenzeopdefietsoflopend.Daarnavolgendeauto(ofmotor)enhet
openbaarvervoerenhetminstvaakkomenzemetdescooter.Depiekincoffeeshopbezoekligt
duidelijkindeavonduren,dangaatkraptweederdemeestalnaardecoffeeshops.Ongeveereen
derdegaatmeestalindemiddageneenhelekleineminderheidindeochtend.
MeerrespondentengaanalleenofvooralnaardecoffeeshopomercannabistehalendanalͲ
leenofvooralomertezitten.
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Dewietpas

IndeinterviewsmetdeUtrechtsecoffeeshopbezoekerssteldenwetweevragenoverdewietͲ
pas.Eerstvroegenwe:“Steldatdewietpasverplichtwordt.Jewordtdangeregistreerdbijeen
coffeeshopenmagalleennogindiecoffeeshop.Watvindjijhiervan?”DaarbijkondenderesͲ
pondentenkiezenuitdrieantwoorden.EenkleineminderheidantwoorddezichdantelatenreͲ
gistrerenendewietpastenemenvandecoffeeshopdiezijzelfkiezen.Ietsmeerrespondenten
zeideneveneenszichdantelatenregistrerenalszijmetdewietpasnaarmeerderecoffeeshops
naareigenkeuzekunnen.Maareengrotemeerderheidantwoorddetegenregistratietezijn.

Figuur3.1Voorkeurbijinvoering'wietpas'
Registratiebijéén
coffeeshop
7,3%

Alleenals
registratiebij
meerdereshops
14,7%

Tegenregistratie
78,0%



Vervolgensvroegenwe:“Steldatjemetdewietpastochechtalleenmaarnaarééncoffeeshop
mag.Watzoujijdandoen?”Hierbijkondenderespondentenuitachtantwoordenhetbestbij
henpassendekiezen.Hetaandeelrespondentendatnueierenvoorhungeldkiest,neemttoe
naareenop dedrie;meestalkiezenzedanvoorregistratiebijdecoffeeshopwaarzijwerden
geïnterviewd.Bijnatweederdezegtdewietpasteweigerenendanopeenanderemanieraan
cannabistezullenkomen.Inessentiezijnbijdezebezoekersdriereactiesteonderscheiden.
Afschuiven. Een klein deel van de respondenten zegt iemand anders voor hen naar de coffeeͲ
shoptelatengaan.
Meerzelftelers.RuimeenopdezesrespondentenzegtzelfwiettegaankwekenoftezullenkoͲ
penvaneenteler.
Verplaatsing.Eenderdezegtopeenandereplekhasjofwiettegaankopen,danwelhunwietof
hasjtelatenbezorgen.
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Hetnietalsblowerteboekwillenstaandooreenwietpasspeeltzekereenrolbijdebezoekers
vanUtrechtsecoffeeshops.Somsinverbandmethunberoep, maarvaakookagerenzijtegen
registratieinhetalgemeen.
AlswederesultatenvanUtrechtafzettentegendievanAmsterdam,vallenvooraldeovereenͲ
komstenop.InUtrechtzeggenietsmeerbezoekersdatzijelders(bijvoorbeeldthuisdealerofop
straat)cannabiszoudengaankopen.

Tabel3.1
dandoen?”

“Steldatjemetdewietpastochechtalleenmaarnaarééncoffeeshopmag.Watzoujij




Utrecht
n

Registratieindezecoffeeshop
Registratiebijeenanderecoffeeshop
Weiger,vraaganderentegaan
Weiger,zelfkweken
Weiger,kopenvanteler
Weiger,koopelders
Weiger,laatbezorgen
Weigerenstopblowen
Totaal
Onbekend

Amsterdam

%

n

%

89
23
32
44
19
99
17
28

25.4
6.6
9.1
12.5
5.4
28.2
4.8
8.0

293
84
94
161
118
250
62
131

24.6
7.0
7.9
13.5
9.9
21.0
5.2
11.0

351

100

1193

100

5
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Stoppers
Opvallend is dat 8% zegt te zullen stoppen met blowen als de wietpas wordt ingevoerd en je
daarmeeslechtsnaarééncoffeeshopmag.Invergelijkingmetdeoverigerespondentenblowen
destoppersietsminderfrequentdandenietͲstoppers.Verderzijnergeenverschillen.

Zelfkwekers
Respondenten die aangeven dat zij zelf zullen gaan kweken wanneer je je bij één coffeeshop
moetlatenregistreren,verschillen–voorzoverwijdatnukunnenvaststellen–maarineenopͲ
zichtvanandererespondenten:zijgebruikermeerjointsperkeerdatzijblowen.ZijblowenechͲ
ternietvakerdananderen.

Conclusie
OokwatbetreftdewietpasvallendegroteovereenkomstentussendeUtrechtsecoffeeshopbeͲ
zoekersendieinAmsterdamop.SpontaanisruimdriekwartvandeUtrechtsebezoekerstegen
registratieomdewietpastekunnenkrijgen.Wordthenvoorgehoudendathetechtzoumoeten,
danbreekthetverzetwatafenzegt32%zichtezullenlatenregisteren.Eenkleindeelvande
weigeraarszegtdananderenvoorhennaardecoffeeshoptelatengaan(8%),bijnaeenopde
vijf(18%)wildanzelfwietgaankwekenofvaneenwiettelergaankopen,eneenderde(33%)
kiestervooromopanderemanierenhuncannabistekopen(thuisbezorgers,anderedealers).
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Opvallendgenoegzegt8%bijdeinvoeringvandewietpastezullenstoppen.Hetisdevraagin
hoeverre degenen die zeggen te zullen stoppen, dit ook echt zullen doen. Intentie is immers
geengarantievoordaadwerkelijkegedragsverandering.Ditgeldtookvoordeverplaatsingvan
decannabisverkoopnaardestraatenandereplekken.Hetisaannemelijkdatditzalgebeuren,
maaronzekerisnunoginwelkemateeninwelkevorm.
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Hetsociaalclubmodel

DegemeenteUtrechtwilindetoekomsthetsociaalclubmodel,ookwelbekendalsde‘cannaͲ
bisclub’, mogelijk maken. In de interviews met de Utrechtse coffeeshopbezoekers stelden we
tweevragenoverhetsociaalclubmodel.Eerstvroegenwe:“Benjeopdehoogtevandeplannen
vandegemeenteUtrechtomeencannabisclubtestarten(ditisNIETdewietpas)?”.
Na deze vraag werd kort uitgelegd wat de cannabisclub inhoudt. Ook wanneer respondenten
aangavendatzijergoedvanopdehoogtewaren,kregenzijdevolgendeuitleg:

De gemeente Utrecht wil de mogelijkheid bieden voor een experiment met een sociaal clubmodel. Het
gaatinditinitiatiefomeengeslotenketenvanteeltengebruik,waarbijvolwassen,recreatievegebruikers
demogelijkheidkrijgenomcannabisteproducerenvooreigengebruik.

Metditexperimentwildegemeenteonderzoekenofgebruikershetsociaalclubmodelalseenbruikbaar
alternatiefzienvoordehuidigecoffeeshop.Inhetclubmodeliserzichtopdekwaliteit,sterkteetc.vande
cannabisenisdegebruikernietafhankelijkvannederwietvanonbekendekwaliteitdieafkomstigkanzijn
vanhetcriminelecircuit.Hetgaatomeenexperimentbinnendehuidigewettelijkekaders.Datzalinde
huidigegedoogsituatieleidentoteenteeltvanhooguit5plantenperdeelnemer.DegemeentegaatoveͲ
rigensnietzelfeenclubstartenofeenwietkwekerijstarten.Deinzetvandegemeenteisomeensociaal
club voor de leden mogelijk te maken ente onderzoeken watdegebruiksͲ engezondheidseffecten zijn
vanditmodelvoordedeelnemers.


Tweederde van de Utrechtse coffeeshopbezoekers heeft nog nooit van het sociaal clubmodel
gehoord.Eenopdetienkenthetalleenmaarvannaam,eenopdezesweetongeveerwathet
inhoudtenbijnaeenopdetienkentdeplannengoed.Alvaltdenaamsbekendheidvanhetplan
wellichttegen,tochweeteenkwartminimaalwathetongeveerinhoudt.DaarbijzijneroveriͲ
gensforseverschillentussendecoffeeshops.Tegenoverenkelecoffeeshopswaarrond30%zegt
deplannengoedtekennenennogeenszo’n20%ongeveertewetenwatzeinhouden,staan
coffeeshopswaarditvoorslechtseenkleineminderheidvandebezoekersgeldt.

Tabel4.1
“BenjeopdehoogtevandeplannenvandegemeenteUtrechtomeencannabisclubte
starten(ditisNIETdewietpas)?”


n

%

Ja,ikkendeplannengoed
Ja,ikweetongeveerwathetinhoudt
Ja,maaralleenvannaam
Nee,niksvangehoord

32
58
34
230

9.0
16.4
9.6
65.0

Totaal

354

100

2



Onbekend
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Aansluitendwerddevraaggesteld:“ZoujelidwillenwordenvaneencannabisclubzoalshierboͲ
venbeschreven?”Meerdandehelftvanderespondentenheeftgeeninteresseomlidteworden.
Eenkwartantwoordtmisschienenbijnaeenopdezeszegtwellidtewillenworden.Ookhierbij
zijnerforseverschillentussendecoffeeshops.Tegenoverenkelecoffeeshopswaarmeerdande
helftvanderespondentenzegt(misschien)wellidtewillenworden,staancoffeeshopswaarde
meerderheiddatnietwil.

Tabel4.2

“Zoujelidwillenwordenvaneencannabisclubzoalshierbovenbeschreven?”



n

%

Ja
Nee
Misschien

62
206
87

17.5
58.0
24.5

Totaal

355

100

1



Onbekend


De intentie tot lidmaatschap staat los van bekendheid met de plannen (Figuur 4.1). Wat wel
duidelijkuitmaakt,isdevoorkeurvoorwietofhasj.DeanimovoorlidmaatschapvaneencanͲ
nabisclub is het grootst onder degenen die meestal wiet roken en het kleinst onder hen die
meestalhasjgebruiken(Figuur4.2).

Figuur4.1Bekendheidmetplannencannabisclubenintentietotlidmaatschap
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Zougeenlidworden

60%

Zoumisschienlidworden

40%

Zoulidworden

20%
0%
Kentplannen
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Ongeveerinhoud

Alleennaam

Niksvangehoord

Figuur4.2Meestgebruiktesoortcannabisenintentietotlidmaatschap
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Meestalhasj

Redenenomlidtewordenvaneencannabisclub
Derespondentendieaangaven(misschien)lidtewillenwordenvandecannabisclub,werdverͲ
volgensgevraagdwaaromzijlidzoudenwillenworden.Hierbijmochtenzededriebelangrijkste
redenenaankruisen.Gemiddeldkozendezerespondenten2.3redenen.Metietsminderdande
helft van de respondenten staat aan top: betere kwaliteit wiet. Daarna volgen, met ongeveer
eenopdedrierespondenten,hetkrijgenvannietͲvervuildewietenhetsoortwietkrijgendat
menzelfwil.Ookaardigwatrespondentendenkendatzijdanmindervoorhunwiethoevente
betalen,ofhetlijktzewelleukomzelftekweken.EenopdevijflijkthetgezelligominclubverͲ
bandhuneigenwiettetelen.Decannabisclublijktvooralnieuwekwekersaantespreken,want
maarweinigrespondentenkozenalseenvanderedenendatzezelfalwietkweken.Winstbejag
werdnauwelijksgenoemd.

Tabel4.3
“Waaromzoujelidwillenwordenvaneencannabisclub?”(alleenrespondentendie‘ja’
of‘misschien’hebbengeantwoord)


n

Beterekwaliteitwiet
IkkandannietͲvervuildewietkrijgen
Daarkanikhetsoortwietkrijgendatikwil(THCgehalte,smaak,etc.)
Ikdenkdanmindertehoevenbetalenvoordewiet
Zelfkwekentrektmewel
Datlijktmegezellig
Ikwilgeenwietuitillegaleteelt
Ikverwachtdanmindertegaanblowen
Ikkweekalzelf,doehetgraaglegaalen/ofmetanderen
Dankanikhetdoorverkopen
Anders*

66
52
51
41
39
29
22
8
8
5
12

%respondenten
45.5
35.9
35.2
28.3
26.9
20.0
15.2
5.5
5.5
3.5
8.3

Totaalaantalrespondenten

145

100

Totaalaantalantwoorden

333



*O.a.“Danhebikmeerinzichtindekwaliteit’,“Ikbenvoorstandervandelenvankennis”.


Redenenomgeenlidtewordenvaneencannabisclub
Aanderespondentendie(misschien)geenlidzoudenwillenwordenvanhetsociaalclubmodel,
werdgevraagdwaaromdanniet.OokhierbijmochtenzededriebelangrijksteredenenaankruiͲ
sen.Gemiddeldkozendezerespondenten1.9redenen.MeerdandehelftvanhenzegtnietgeͲ
registreerdtewillenwordenalslidvaneencannabisclub.Dezerespondentenhebbenietstegen
registratieinhetalgemeen,ofzijnbangvoorhetstigmatiserendeeffectdatzo’nlidmaatschap
kanhebben(“vanwegemijnberoepwiliknietgeregistreerdworden”).Krapeenderdevindtzelf
kwekengewoonteveelgedoe,ruimeenkwartblijftgraagklantbijhunvastecoffeeshopenbijͲ
naeenopdevijfrooktalleenofvooralhasj.DeandereredenenwaaruitderespondentenkonͲ
den kiezen, worden een stuk minder vaak aangekruist. Wel kiest een op de vijf (ook) voor de
optie‘anders’.Zijzeggenbijvoorbeelddatblowennietzo’n‘grootding’inhunlevenis,zegeen
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zinhebbeninclubjes,ergeentijdvoorhebben,etcetera.OokzijnerdiehetteomslachtigvinͲ
den(“latenwehetsimpelhouden”,“halenisgemakkelijker”)en/ofdevoorkeurgevenaande
gezelligheiddiecoffeeshopsbieden.

Tabel4.4
“Waaromzoujegeenlidwillenwordenvaneencannabisclub?”(alleenrespondentendie
‘nee’of‘misschien’hebbengeantwoord)


n

%respondenten

Ikwilnietgeregistreerdwordenalslidvaneencannabisclub
Ikvindzelfkwekenteveelgedoe
Ikhebeenvastecoffeeshopendaarwilikblijvenkomen
Ikrookalleenofvooralhasj
Ikhaalaltijddezelfdewietbijdecoffeeshop
Dangaikteveelblowen
Ikdenkdatdewietmindervankwaliteitzalzijn
Ikkweekalzelfen/ofikzouhetlieverinmijneentjekweken
Ikdenkdatdewiethierduurderzalzijn
Ikwilnietdeelnemenaanonderzoeknaardecannabisclub
Ikhebaleenbetrouwbarebronvanwietbuitendecoffeeshop
Anders

152
79
73
51
28
22
19
17
14
13
4
56

56.3
29.3
27.1
18.9
10.4
8.1
7.1
6.3
5.2
4.8
1.5
20.7

Totaalaantalrespondenten

270

100

Totaalaantalantwoorden

528




Wietpasversuscannabisclub
Decoffeeshopbezoekerswerdookgevraagdofzijlievereenwietpaszoudennemenoflieverlid
zouden worden van de cannabisclub. Meer dan de helft zou geen van beide willen, krap een
kwarthadhetliefstdewietpaseneveneenskrapeenkwartliefsthetsociaalclubmodel(Tabel
4.5).Vervolgenswerddekeuzevrijheidingeperktmetdevraagwatdebezoekerszoudendoen
alszowelde wietpasalsdecannabisclubzouwordeningevoerd enzij gedwongen zoudenzijn
omtussendezetweetekiezenenzenietallebeizoudenmogennemen.Ruimeenkwartzegt
dandewietpastenemenenbijnaeenopdevijfzoulidwordenvandecannabisclub.DemeerͲ
derheidwilechtergeenvanbeide.Eenopdedriezegtviaanderewegenaanhunwietofhasj
komen. Bijna een op de tien gaf aan te gaan stoppen met blowen, iets minder respondenten
gaanalleennogzelfkweken.

Tabel4.5
“Stel,jezoumoetenkiezentusseneenwietpasnemenoflidwordenvandecannabisclub,
wathebjedanliever?”


n

%

Wietpas
Cannabisclub
Geenvanbeide

81
82
189

23.0
23.3
53.7

Totaal

352

100

4



Onbekend
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Tabel4.6
“Stel,zoweldewietpasalsdecannabisclubwordeningevoerdenjemagzenietallebei
hebben.Watzoujedandoen?”


n

%

Ikneemeenwietpas
Ikwordlidvandecannabisclub
Ikgebruikalleennogdoormijzelfgekweektewiet
Ikgahetkopenviavrienden,bekendenofhetillegalecircuit
Ikgastoppenmetblowen

99
66
29
116
33

28.9
19.2
8.5
33.8
9.6

Totaal

343

100

13



Onbekend


Omzoscherpmogelijktekrijgenhoedevoorkeurenvandecoffeeshopbezoekersliggen,werͲ
denzegevraagdeengedwongenkeuzetemakentussendewietpasendecannabisclub.OveriͲ
gens zal in de praktijk zeer waarschijnlijk geen keuze gemaakt te hoeven worden. Bij de geͲ
dwongenkeuzetussenwietpasencannabisclubzienwegeenverschillentussendemannelijke
envrouwelijkecoffeeshopbezoekers.Dejongstegroeplijkt(18Ͳ24jaar)hetvaaksttekiezenvoor
dewietpas,de35Ͳplusserslijkenhetvaakstdecannabisclubteprefererenendejongedertigers
willenhetvaakstgeenvanbeide,maardezeverschillenzijnnietsignificant.DemeestuitgesproͲ
kenverschillenvindenwenaaretniciteit.ZowelwestersealsnietͲwesterserespondentenkiezen
vakervoordewietpasdandecannabisclub,maarvandewesterserespondentenkiestruimde
helftvooreenvandezebeideopties,tegenoverietsmeerdaneenkwartvandenietͲwesters(p
<.001).Tenslottelijkende(bijna)dagelijkseblowershetvaakstvoordecannabisclubtekiezen
endegenendiemaximaaléénkeerperweekblowenhetvaakstvoordewietpas,maarookdeze
verschillenzijnnietsignificant.

Figuur4.3Leeftijdenkeuzevoorwietpasofcannabisclub
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Figuur4.4Etniciteitenkeuzevoorwietpasofcannabisclub
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Figuur4.5Gebruiksfrequentieenkeuzevoorwietpasof
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Schattingdraagvlakcannabisclub
Om te schatten hoe groot het draagvlak voor de cannabisclub is onder gebruikers in Utrecht,
moetenweeerstwetenhoeveelcannabisgebruikerserinUtrechtzijn.Vandebewonerstussen
de19Ͳ54jaarheeft5%deafgelopenmaandnoggeblowd(VanVeelenetal.,2009).Datbetekent
dat van de 190851 bewoners in deze leeftijdscategorie 2  er 9543 de afgelopen maand nog geͲ
blowdhebben.
VoordeberekeningvanhetminimumaantalblowersinUtrechtdatlidzouwillenwordenvan
decannabisclub,baserenweonsophetpercentagedatalopdehoogteisvandeplannen.Dit
minimum is dus een inschatting van het aantal potentiële leden als er geen voorlichting meer
zouplaatsvinden.Vanonzesteekproefkent25.4%deplannenongeveerofgoed.Vanditkwart
wil22.2%wellidworden,oftewel5.6%vanallerespondenten(hierbijlatenwederespondenten
die ‘misschien’ geantwoord hebben buiten beschouwing). Dit zou betekenen dat van de 9543
huidigecannabisgebruikersinUtrechter2424wetenwathetplaninhoudt,endat533lidzouͲ
denwillenworden.
Alsernogwelvoorlichtinggegevenzouworden,komenwehogeruit.Nauitlegvanhetplanin
hetinterviewzounamelijk17.5%vandecoffeeshopbezoekerslidwillenwordenvaneencannaͲ
bisclub.Datkomtneerop1670cannabisgebruikers.

2

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=03759ned&D1=0&D2=20Ͳ
55,102,118,129&D3=776&D4=22Ͳ23&HDR=T&STB=G2,G1,G3&P=T&VW=TGeraadpleegdop29Ͳ09Ͳ2011
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Voordezeberekeninggaanweervanuitdatonsonderzoekeengoedeafspiegelingvormtvan
de actuele gebruikers. Frequentere gebruikers zeggen echter vaker dat zij lid zouden willen
wordenvandecannabisclub 3 ,enomdatonsonderzoekplaatsvondincoffeeshopszijnfrequenͲ
tegebruikersoververtegenwoordigd.Ditzoubetekenendatbeideschattingenaandehogekant
zijn.

Samenvattingenconclusie
IndithoofdstukhebbenweeerstgekekennaardebekendheidvanUtrechtsecoffeeshopbezoeͲ
kers met en hun interesse in het sociaal clubmodel. Het beeld verschilt per coffeeshop, maar
overdevollebreedtehebbentweeopdedriebezoekersernognieteensvangehoord.Tochzou
–nakorteuitlegvanhetmodel–42%welofmisschienwellidwillenworden.NietgeheelverasͲ
sendisdeanimohiervoorgroteronderwietrokersdanonderhasjrokers.Vooralsnogschatten
wedattussen533en1670cannabisgebruikersinUtrechtzoudenwillendeelnemenaanhetsoͲ
ciaalclubmodel.Datindiceerteenbehoorlijkdraagvlakonderdelokalegebruikers.HetvaltechͲ
ter nu niet te zeggen hoeveel gebruikers daadwerkelijk lid worden wanneer de plannen doorͲ
gangzoudenvinden.
De belangrijkste redenen om lid te willen worden, hebben te maken met de kwaliteit (beter,
nietvervuild,smaak,THCͲgehalte).Daarnaastdenkengebruikersdatdewietdangoedkoperis.
Ookspelenplezierinhetzelfkwekenendegezelligheidmee.Winstbejaglijktnauwelijkseenrol
tespelen.Debelangrijksteredenomgeenlidvaneencannabisclubtewillenwordenis–netals
bij de bezwaren tegen de wietpas – gelegen in de afkeer van registratie. Daarnaast gaat men
vaaklievernaardecoffeeshopenvindtzelfkwekenteveelgedoe.
Als de Utrechtse coffeeshopbezoekers zouden moeten kiezen tussen de wietpas en de cannaͲ
bisclub,isdevoorkeurgelijkelijkverdeeld,maarruimdehelftzegtgeenvanbeidetewillen.Als
beidezoudenwordeningevoerdendebezoekersmoetenkiezen,blijftnogsteedsruimdehelft
tegen,maarverschuiftdekeuzeinderichtingvandewietpas.Netalsinhetvorigehoofdstuk
overdewietpaszegteenforsdeelerdanvoortekiezenomopanderemanierenaanhuncanͲ
nabistezullenkomeneneenkleinerdeeltezullenstoppenmetblowen.
NietͲwestersecoffeeshopbezoekerszijnveelminderdanwestersegeporteerdvoordewietpas
en de cannabisclub. De animo voor de cannabisclub is het grootst onder de (bijna) dagelijkse
blowersende35Ͳplussers.


3

Vandefrequentegebruikerszegt84%datzijlidzoudenwillen,tenopzichtevan61%vandeminderfreͲ
quentegebruikers,ditverschilissignificant(p<.005).
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ToeristeninUtrechtsecoffeeshops

NaastdeindevoorgaandehoofdstukkenbesprokenUtrechtsecoffeeshopbezoekerszijnindeͲ
zelfde coffeeshops 88 toeristen geïnterviewd. Hiertoe rekenen we ook tijdelijk in Utrecht verͲ
toevendebuitenlandsestudentenenwerkenden.Devragenoverhetsociaalclubmodelwerden
achterwegegelaten,wantzijzullenhierimmersnietvoorinaanmerkingkomenendusookniet
directdegevolgenvanondervinden.Dezevragenlijstwerdvertaaldinvijftalen(Engels,Frans,
Duits,Spaans,Italiaans).

Geslacht,leeftijdenland
Ruimeenopdevijfgeïnterviewdetoeristenisvrouw(22%).Deleeftijdlooptvan18totenmet
53jaar,meteengemiddeldevan26.0jaar(mediaan23.0jaar).Zijkomenuit14verschillende
landen.DeovergrotemeerderheidkomtuitEuropa(86%).MeestalisditeenlidstaatvandeEuͲ
ropeseUnie(85%),hetvaakstItalië(23%),Frankrijk(12%),Duitsland(11%),Polen(10%),Spanje
(9%)ofhetVerenigdKoninkrijk(8%).

BezoekaanenverblijfinUtrecht
DehelftvandetoeristenwasvoorheteerstinUtrecht(52%).Deanderehelftwasergemiddeld
al 15.8 keer (mediaan 2.0 keer) eerder geweest. In doorsnee waren zij van plan er in totaal 4
dagenteblijven.

Cannabisineigenland
NegenopdetienrespondentenhaddenvoordatzijnaarUtrechtkwamenweleenshasjofwiet
gebruikt(92%).Eenforsdeelhiervangebruiktinhuneigenlanddagelijksofbijnaelkedag(46%),
eenpaarkeerperweek(19%)oféénkeerperweek(1%).Almetalzijnhetdusvooralervaren
enfrequentecannabisgebruikers,maarerzijnerookdieslechts afentoe (21%minderdan1
keer per maand) blowen. Een meerderheid van de gebruikers rookt in hun thuisland meestal
wiet(58%),veelmindermeestalhasj(11%)enderestvanallebeievenveel(31%).
DegebruikerskopeninhuneigenlandhetvaaksthunhasjofwietbijiemanddiehetthuisverͲ
koopt(thuisdealer,23%),hetbezorgt(23%)ofopstraat(21%).Eenforseminderheidkooptzelf
nooitenkrijgthetvananderen(14%).Slechtseenheelkleinegroepteeltzelfwiet(6%)ende
restkomtinhuneigenlandopanderemanierenaancannabis,zoalsvanvrienden.

Coffeeshopbezoek
Voor een op de drie is het ten tijde van de enquête de eerste keer dat zij een coffeeshop in
Utrechtbezoeken(33%).Vandeanderenwaseenflinkdeelaltijdenseerderebezoekenaande
stadineencoffeeshopgeweest(81%,53%vantotalegroep),derestalleentijdenshunhuidige
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bezoek. Degenen die niet voor het eerst in een Utrechtse coffeeshop kwamen, waren tijdens
hunhuidigeverblijfindestadgemiddeld14.5keerindecoffeeshopgeweest(mediaan3.0keer).
Gemiddeldbezochtenzij3.2verschillendecoffeeshops(mediaan2.0).
NietverrassendisdateengrotemeerderheidvandegeënquêteerdenzelfhasjofwietindecofͲ
feeshopgebruikt(81%).Welopvallendisdat5%helemaalgeencannabisgebruikt,dusookniet
indecoffeeshop.Derestkoopterwel,maargebruikthetergensanders(14%).Tweederdevan
degebruikersrooktinUtrechtmeestalwiet(63%),eenkleineminderheidmeestalhasj(4%)en
derestvanallebeievenveel(33%).Vergelekenbijhungedragthuis,blijktdathetovergrotedeel
vanderespondenteninUtrechthetzelfdegebruiktalsthuis(78%),waarbijhetmeestalomwiet
gaat(51%).Eriseenrelatiefgrotegroep(11%)dieinUtrechtevenvaakwietalshasjgebruikt,
maardieinhuneigenlandvooralwietrookt.Omgekeerd,thuishasjrokenmaarinUtrechtalleͲ
bei,gebeurtbijnaniet(3%).

Zittenofhalen?
Aan de respondenten die eerder al in coffeeshops in Utrecht zijn geweest, is gevraagd of zij
meestalomtekopenoftezittennaarcoffeeshopsgaan.Krapeenopdevijfgaatalleenofvooral
naardecoffeeshopomertezitten(19%),veelmindergaanalleenofvooralofcannabistekoͲ
pen(‘halers’,15%),maardemeestenkomenvooreencombinatievanhalenenzitten(66%).In
vergelijking met de Utrechtse coffeeshopbezoekers zijn de toeristen veel vaker (ook) zitters
(46%vs.85%).

Dewietpas
Wat zouden de toeristen doen als de wietpas wordt ingevoerd? Mogelijk komen toeristen er
helemaalnietvoorinaanmerking.Loshiervanhebbenlangnietalletoeristenervangehoord.
Daarom legden we eerst kort uit wat de wietpas zou kunnen inhouden: “Stel dat de ‘wietpas’
verplichtwordt.Jemoetjedanofficieellatenregistrerenombinnentekomenbijeencoffeeshop.
VoorderegistratiemoetjejepaspoortofjeIDͲkaartlatenzien.Naregistratiemagjealleennog
indiecoffeeshop.Watvindjijhiervan?”
Ongeveer een op de drie respondenten zegt zich dan te laten registreren bij een coffeeshop
naar eigen keuze (15%) of onder de voorwaarde dat zij zich bij meerdere coffeeshops kunnen
latenregistreren(17%).Derestwilzichnietregistreren:zijdoenhetdanzondercannabis(12%),
lateniemandandershasjofwietindecoffeeshopkopen(15%)of–veelvaker–zeggenerdan
opeenanderemanieraantekomen(41%).
Eenminderheidvaneenopdedrierespondentenzegtduswelbereidtezijnomzichtelaten
registrerenomaandewietpastekomen.MaarwatverwachtenzijtedoenalszenahetverkrijͲ
genvandewietpaseerst24uurzoudenmoetenwachtenvoordaterindecoffeeshopcannabis
meemagkopen?Danblijftnogtweederdevandezeminderheidover(63%),datwilzeggen20%
vanallerespondenten.Derestzieterdanalsnogvanaf:zijdenkenhetdanzondercannabiste
doen(11%;3%vantotalesteekproef),lateniemandandershasjofwietindecoffeeshopkopen
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(respectievelijk19%en6%)ofzeggenerdanopeenanderemanieraantekomen(7%;2%van
hettotaal).
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Figuur5.1Bereidheidtotregistratievoorwietpas

Welregistreren

Welregistrerenindien24uur
wachten

Welkeconsequentieszoudeinvoeringvandewietpashebbenvoorhunvolgendebezoekenaan
Utrecht?Inditgevaldenktbijnadehelftminder(10%),veelminder(16%)ofzelfsnooitmeer
(18%) te komen. En wanneer de toeristen helemaal niet meer in coffeeshops zouden mogen
komen,danwordtditaandeel–afgaandopwatderespondentenzelfdenkentegaandoen–
noggroter(minder13%;veelminder18%;nooitmeer31%).
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Figuur5.2HoevaakintoekomstnaarUtrechtalswietpas
verplichtoftoeristennietmeerincoffeeshop
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Wegblijvers
ToeristeninUtrechtsecoffeeshopsdieaangevendatzijdoordeinvoeringvandewietpasheleͲ
maalnietmeerofveelmindervaaknaarUtrechtzoudenkomen,vertonenmeerovereenkomͲ
sten dan verschillen met de andere toeristen. Het belangrijkste verschil is dat ze vaker tegen
registratiezijnennadeinvoeringvandewietpas,alszijtochnaarUtrechtzoudenkomen,eerͲ
deropeenanderemanierdanviacoffeeshopsaanhunwietofhasjzoudenproberentekomen.


Samenvattingenconclusie
DemeestetoeristeninUtrechtsecoffeeshopsgebruikenookinhuneigenlandcannabis.ZijkoͲ
menvakernaardecoffeeshopomertezittendandeUtrechtsecoffeeshopbezoekers.Netalsbij
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deUtrechtsecoffeeshopbezoekersiserbijdetoeristennietveeldraagvlakvoordewietpas.OnͲ
geveertweederdezegtnietbereidtezijnomzichtelatenregistrerenomeenwietpastekunnen
verkrijgen–endegenendiehetwelzoudendoen,stellenvaakalsvoorwaardedatzijdaarmee
naarverschillendecoffeeshopsmogen.VandezeweigeraarszegteendeeldanmaargeencanͲ
nabistezullengebruiken,maareenveelgroterdeeldenktdaninUtrechttochwelaanhasjof
wiettekunnenkomen–viaiemandmeteenwietpas,meteenvalsewietpas,opstraatetcetera.
Wordt aan de wietpas een wachttijd van 24 uur gekoppeld voordat je je eerste cannabis mag
kopen,danwordtanimonogminderenblijfteenopdevijfover.
AfgaandopwatdetoeristeninUtrechtsecoffeeshopsvandewietpasvinden,valteendalingin
hettoerismeteverwachten.BijnadehelftvandetoeristeninUtrechtsecoffeeshopszegtminͲ
der,veelminderofzelfsnooitmeernaarUtrechttezullenkomenalsdewietpasverplichtwordt.
Wanneer toeristen helemaal uit coffeeshops geweerd zouden worden, neemt hun animo nog
verderafendenktbijnatweederdedestadminder,veelminderofzelfshelemaalnietmeerte
bezoeken.
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Samenvattingenconclusie

In de zomer van 2011 zijn in coffeeshops in de stad Utrecht 444 bezoekers geïnterviewd, verͲ
deeldovertweegroepen:356Utrechtsecoffeeshopbezoekers(Nederlandssprekendebezoekers,
waarvandemeesteninUtrechtwonen)en88toeristen.

ProfielUtrechtsecoffeeshopbezoekers
DegeïnterviewdeUtrechtsecoffeeshopbezoekersvormeneenredelijkedoorsneevandebezoeͲ
kersdieoppiekdagenenpiekurenincoffeeshopswordenaangetroffen(metuitzonderingvan
toeristen;zielater).Frequentebezoekers–endaarmeewaarschijnlijkookfrequentecannabisͲ
gebruikers – zijn bij dergelijke onderzoeken oververtegenwoordigd. Twee op de drie geïnterͲ
viewdebezoekersblowendagelijksofbijnadagelijks.
Degemiddeldeleeftijdis30.8jaar;datkomtgoedovereenmetcannabisgebruikersinNederland.
Demeerderheidisman(86%).Bijnatweederdeisautochtoon,ongeveerzoalsbijdegehelebeͲ
volkingvanUtrecht.DatishetmeestopvallendeverschilmetAmsterdamsecoffeeshopbezoeͲ
kers, maar daar wonen ook meer allochtonen. De overgrote meerderheid van de bezoekers
woontinofdichtbijUtrecht.
De Utrechtse coffeeshopbezoekers zijn tamelijk honkvast en gaan vooral naar de coffeeshop
waarzijwerdengeïnterviewd.Hetkostindoorsnee10minutenomvanhunhuisnaardezecofͲ
feeshoptegaan.Hetvaakstkomenzeopdefietsoflopend,gevolgddoordeautoenveelminͲ
dermethetopenbaarvervoerofopdescooter.Depiekincoffeeshopbezoekligtduidelijkinde
avonduren,opafstandgevolgddoordemiddag.Meerbezoekersgaanalleenofvooralnaarde
coffeeshopomercannabistehalendanalleenofvooralomertezitten.BezoekershebbenvaͲ
kereenvoorkeurvoorwietbovenhasj.


Dewietpas
OokwatbetreftdewietpasvallendegroteovereenkomstenmetcoffeeshopbezoekersinAmͲ
sterdam op. Spontaan is ruim driekwart van de Utrechtse bezoekers tegen registratie om de
wietpastekunnenkrijgen.Wordthenvoorgehoudendathetechtzoumoeten,danbreekthet
verzet wat af en zegt 32% zich te zullen laten registeren. De meerderheid wil dus ook dan de
wietpasniet.Eenkleindeelvandeweigeraarszegtdananderenvoorhennaardecoffeeshopte
latengaan(8%vandetotalesteekproef),bijnaeenopdevijf(18%)wildanzelfwietgaankweͲ
kenofvaneenwiettelergaankopen,eneenderde(33%)kiestervooromopanderemanieren
huncannabistekopen(thuisbezorgers,anderedealers).Opvallendgenoegzegt8%bijdeinvoeͲ
ringvandewietpastezullenstoppenmetblowen.
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Hetsociaalclubmodel
DebekendheidvanUtrechtsecoffeeshopbezoekersmethetsociaalclubmodel(of:decannabisͲ
club)verschiltpercoffeeshop,maaroverdevollebreedtehebbentweeopdedriebezoekerser
nooitvangehoord.Tochzou–nakorteuitlegvanhetmodel–42%welofmisschienwellidwilͲ
lenworden.NietgeheelverassendisdeanimohiervoorgroteronderwietrokersdanonderhasjͲ
rokers.Vooralsnogschattenwedattussen533en1670cannabisgebruikersinUtrechtzouden
willen deelnemen aan het sociaal clubmodel. Dat indiceert een behoorlijk draagvlak onder de
lokalegebruikers.Hetvaltnuechterniettezeggenhoeveelgebruikersdaadwerkelijklidworden
wanneerdeplannendoorgangzoudenvinden.
Debelangrijksteredenenomlidtewillenwordenhebbentemakenmetdekwaliteit(beter,niet
vervuild,smaak,THCͲgehalte).Daarnaastdenkengebruikersdatdewietdangoedkoperis.Ook
spelenplezierinhetzelfkwekenendegezelligheidmee.Winstbejaglijktnauwelijkseenrolte
spelen.
Debelangrijksteredenomgeenlidvaneencannabisclubtewillenwordenis–netalsbijdebeͲ
zwarentegendewietpas–gelegenindeafkeervanregistratie.Daarnaastgaatmenvaakliever
naardecoffeeshopenvindtzelfkwekenteveelgedoe.
Als de Utrechtse coffeeshopbezoekers zouden moeten kiezen tussen de wietpas en de cannaͲ
bisclub,isdevoorkeurgelijkelijkverdeeld,maarruimdehelftzegtgeenvanbeidetewillen.Als
beidezoudenwordeningevoerdendebezoekersmoetenkiezen,blijftnogsteedsruimdehelft
tegen,maarverschuiftdekeuzeinderichtingvandewietpas.Netalsbijdewietpaszegteen
forsdeelerdanvoortekiezenomopanderemanierenaanhuncannabistezullenkomenen
eenkleinerdeeltezullenstoppenmetblowen.
NietͲwestersecoffeeshopbezoekerszijnveelminderdanwestersegeporteerdvoordewietpas
en de cannabisclub. De animo voor de cannabisclub is het grootst onder de (bijna) dagelijkse
blowersende35Ͳplussers.

Toeristenendewietpas
Degeïnterviewdetoeristenzijnietsjonger(gemiddeld26.0jaar)enietsvakervanhetvrouwelijk
geslacht(22%)dandeUtrechtsecoffeeshopbezoekers.Deovergrotemeerderheidkomtuiteen
EUͲland.DemeestetoeristeninUtrechtsecoffeeshopsgebruikenookinhuneigenlandcannaͲ
bis.ZijkomenvakernaardecoffeeshopomertezittendandeUtrechtsecoffeeshopbezoekers.
NetalsbijdeUtrechtsecoffeeshopbezoekersiserbijdetoeristennietveeldraagvlakvoorde
wietpas.
OngeveertweederdezegtnietbereidtezijnomzichtelatenregistrerenomeenwietpastekunͲ
nenverkrijgen–endegenendiehetwelzoudendoen,stellenvaakalsvoorwaardedatzijdaarͲ
meenaarverschillendecoffeeshopsmogen.Vandezeweigeraarszegteendeeldanmaargeen
cannabistezullengebruiken,maareenveelgroterdeeldenktdaninUtrechttochwelaanhasj
ofwiettekunnenkomen–viaiemandmeteenwietpas,meteenvalsewietpas,opstraatetceͲ
tera.Wordtaandewietpaseenwachttijdvan24uurgekoppeldvoordatjejeeerstecannabis
magkopen,danwordtanimonogminderenblijfteenopdevijfover.
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AfgaandopwatdetoeristeninUtrechtsecoffeeshopsvandewietpasvinden,valteendalingin
hettoerismeteverwachten.BijnadehelftvandetoeristeninUtrechtsecoffeeshopszegtminͲ
der,veelminderofzelfsnooitmeernaarUtrechttezullenkomenalsdewietpasverplichtwordt.
Wanneer toeristen helemaal uit coffeeshops geweerd zouden worden, neemt hun animo nog
verderafendenktbijnatweederdedestadminder,veelminderofzelfshelemaalnietmeerte
bezoeken.

Huidigentoekomstigkoopgedrag
Aangezienhetonderzoekplaatsvondincoffeeshops,ishetgeenverrassingdatdegeïnterviewde
Utrechtsecoffeeshopbezoekershuncannabisruim9vande10keerindecoffeeshopverkrijgen.
Indeanderegevallenisdathetvaakstbijvriendenenkennissen(diedehasjofwietwaarschijnͲ
lijkvaakzelfweeruitdecoffeeshophebben),minderbijeendealeroftelerthuisofbijeen06Ͳ
dealer(diehetkomtbezorgen).Aanschafopstraatkomtzeldenvoor.
Hetstaatbuitenkijfdatdeinvoeringvandewietpasconsequentieszalhebben.Totopzekere
hoogtekanhetsociaalclubmodelsoelaasbieden,maardanvooreenspecifiekegroepvanvoorͲ
alautochtonecannabisgebruikers.
NetalsinAmsterdamisdemeerderheidvandecoffeeshopbezoekerstegendewietpas.Inwelke
matezijditvolhoudenalsdewietpasdaadwerkelijkwordtingevoerd,valtnietmetzekerheidte
zeggen.MaaraannemelijkisweldateendeelvandehuidigecoffeeshopklantenerzoveelmoeiͲ
temeeheeftomofficieelalscannabisgebruikerteboektestaan,datzijlieverstoppenmetbloͲ
wenofuitwijkennaarandereleveranciers.Hetisdevraaginhoeverredegenendiezeggente
zullenstoppen,ditookechtzullendoen.Intentieisimmersgeengarantievoordaadwerkelijke
gedragsverandering.Ditgeldtookvoordeverplaatsingvandecannabisverkoop.HetisaanneͲ
melijkdatverplaatsing zalontstaan,maaronzekerisnunogin welkemate eninwelke vorm.
Zoalsdekaartenernuvoorliggen,isvooralverplaatsingnaarthuiscircuitsenbezorgdienstente
verwachten,maaruitbreidingnaardestraathandeliszekernietuittesluiten.
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