
Aan:  leden van de Commissie Bestuur Gemeenteraad Haarlem 

Van:  Wijkraad Burgwal, Marion Middelbeek 

Betreft: inspraak vergadering 29 januari 2015, agendapunt 6, wijzigingsverordening APV, onderdeel 
vervallen vergunningsplicht voor smart- en headshops. 

 
Dames en heren, 
 
Ons verzoek aan u is eenvoudig: handhaaf nu de vergunningsplicht voor head- en smartshops, en 
maak een eventuele afweging tot het laten vervallen daarvan bij de aangekondigde beleidsmatige 
wijziging van de APV die in de loop van 2015 zal plaatsvinden. 
 
De directe aanleiding van dit verzoek is het volgende. Sinds enige maanden poogt een smartshop zijn 
deuren te openen in de Spaarnwouderstraat op nr 80. 
Dat gaat met nog al wat gedoe gepaard: eerst tot in de avonduren verbouwen, dan een poging tot 
openen zonder vergunning, daarna weer dicht na wat bezoeken van handhaving, een schimmige 
inbraak, dichte rolluiken aangebracht zonder vergunning. Nu is de vergunning voor de smartshop 
aangevraagd en is de shop open, en gelijk tot diep in de avond, met allerlei aanloop en veel 
autoverkeer. In een kwetsbare straat als de Spaarnwouderstraat zitten we hier niet op te wachten, 
vooral niet omdat bewoners en ondernemers samen proberen er iets moois van te maken, en we blij 
zijn met het Hostel, de nieuwe galerie en het net heropende restaurant.   
 
In de wijzigingsverordening die nu voor ligt vervalt de vergunningsplicht voor deze inrichtingen. Als 
enige reden wordt genoemd de deregulering. Het gebeurt nu omdat in de APV grow-, head- en 
smartshops in één afdeling 10b waren samengevoegd, en door de wijziging van de Opiumwet de 
growshop verdwijnt. Het vervallen lijkt daarmee nogal willekeurig. Voor een verlofinrichting (horeca 
zonder alcohol) blijft toch ook de vergunningplicht? In deze shop kan je ook drankjes ter plekke 
nuttigen. 
 
Wij hebben gezien de ervaringen tot nu toe er geen vertrouwen in dat het met deze smartshop 
zonder een aantal dwingende afspraken vanzelf goed gaat. Wij menen dat aanvullende eisen 
vastgelegd in een vergunning nuttig en nodig zijn om deze functie op een acceptabele manier in deze 
woon- en winkelstraat te laten landen. 
Dus nogmaals: handhaaf nu de vergunningplicht van deze inrichtingen en neem een besluit hierover 
op zorgvuldige beleidsmatige argumenten, waarbij deregulering en bescherming van de 
woonomgeving tegen elkaar worden afgewogen. 
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