
 
Amendement  Drugsoverlast Algemene plaatselijke verordening Ouder-Amstel 2019 
 
De Raad van Ouder-Amstel, bijeen op 18 april 2019, 
 
Gelezen: de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Artikel 2:74a  Drugsoverlast op straat 
 
Constaterende dat: 

 
●  Het gedoogd wordt om in Nederland softdrugs (cannabis of hasj) tot maximaal 5 gram bij 

zich te hebben. 
● Er derhalve een onderscheid gemaakt dient te worden tussen Softdrugs lijst II Opiumwet en 

Harddrugs lijst I Opiumwet 
● Artikel 2:74a in de APV suggereert dat harddrugs en Softdrugs volgens de Opiumwet 

hetzelfde zijn. 
 
Overwegende dat:  

● Er door de formulering in artikel 2:74a in de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 
onduidelijkheid kan ontstaan omtrent de begrippen Softdrugs en Harddrugs, daar zij hier  
onder één categorie worden geplaatst. 

● De gemeente haar doel , het verminderen overlast en criminaliteit, voorbij schiet wanneer 
men softdrugs, tot maximaal 5 gram (Opiumwet lijst II)  verbiedt. 

 
Besluit: 
 Artikel 2:74a waar staat:  
Openlijk drugsgebruik (nieuw artikel)   
Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te 
gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 
 
Te wijzigen in:   
 
Artikel 2:74a waar staat:  
Openlijk drugsgebruik (nieuw artikel)   
Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk 
gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet lijst I of daarop gelijkende waar 
te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat 
gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de Fractie GroenLinks Ouder-Amstel  Namens de Fractie van Natuurlijk Belang 
Linda Muusses     Jacques Bos 


