Vereniging Landelijk Overleg Smartproducten

Haarlem, 9 juli 2020
Onderwerpen: Coronacrisis en ondermijning & Aanpak Binnenstad, uw brieven aan de gemeenteraad van
resp. 29 april en 27 mei 2020
Geachte burgemeester van Amsterdam,
Graag kom ik terug op uw brieven over de coronacrisis en ondermijning en de toekomst van de binnenstad
van Amsterdam. Namens de smartshopbranche (VLOS) wil ik u verder informeren over onze visie.
Ten eerste wil ik u laten weten dat de VLOS nauw contact onderhoudt met haar achterban in Amsterdam.
Indien onze achterban zich uit over zorgelijke ontwikkelingen in het kader van ondermijning, zoals illegale
handel in psychotrope stoffen of ongewenste vastgoed praktijken, dan zal ik u daarover informeren.
De VLOS voorziet al haar leden in advies om de risico’s van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te beperken
voor personeel en bezoekers van de smartshops, alsook om in deze tijden tekenen van ondermijning te
melden.
Ten tweede maken wij ons (ook) zorgen over de leefbaarheid in de binnenstad van Amsterdam. Amsterdam
telt van alle gemeenten in Nederland het hoogste aantal smartshops. Dit is niet alleen veroorzaakt door de
toeristenstromen die Amsterdam weten te vinden. De branche bestaat sinds 1993, toen de elektronische
dance scene in populariteit begon toe te nemen. Jarenlang hebben een twintigtal shops de Amsterdamse
bewoners en bezoekers, uit zowel binnen- als buitenland, kunnen bedienen. Na de millenniumwisseling is
er echter een wildgroei aan vage shops ontstaan die, zonder kennis van zaken, ook het assortiment van een
smartshop aanbieden. De laatste jaren zijn daar allerlei cannabisprullaria aan toegevoegd. Dit is (ook) voor
ons een doorn in het oog! Inmiddels hebben we een principe akkoord bereikt met de telers en leveranciers
van magische truffels om deze alleen nog aan gerenommeerde smartshops te leveren om zo de wildgroei
van binnenuit tegen te gaan. Maar voordat ze daadwerkelijk hiertoe overgaan, heeft de branche zekerheid
nodig over het voortbestaan in Amsterdam.
De VLOS pleit daarom al jaren voor een vergunningensysteem voor smartshops in Amsterdam. Ik hoop dan
ook dat u de smartshops meeneemt in uw plannen voor een vergunningsstelsel op basis van de APV.
In de bijlage heb ik onze notitie over een duurzaam smartshopbeleid voor de Amsterdamse binnenstad
opgenomen, waarin u meer informatie over het belang van smartshops in Amsterdam kunt lezen.
Tot slot bied ik u onze jarenlange kennis en ervaring aan om een bijdrage te leveren aan een leefbare
Amsterdamse binnenstad, waar ondermijning geen kans meer maakt.
Hoogachtend,
drs. Iris Freie, voorzitter
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