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Ideologie die ver afstaat van de werkelijkheid
Het gebruik van hallucinerende paddestoelen (paddo’s) levert een dusdanig laag risico op voor de
individuele gezondheid en de samenleving dat het verbieden van paddo’s een te zwaar middel is in
verhouding tot de overlast en schade door het huidige gebruik aldus het CAM dat als belangrijkste
adviescollege voor de minister van VWS voor een tweede keer een risico-analyse heeft gemaakt van het gebruik
van paddo’s. Wat doet de minister? Hij legt het advies geheel terzijde en wil overgaan tot verbieden.
In 2000 adviseerde het CAM ook al positief over de legale verkoop van de paddo’s aan de toenmalige minister.
Deze nam het advies over. Het CAM-advies van juni 2007 wordt echter door deze minister terzijde geschoven.
De vereniging van smartshophouders VLOS betreurt de opstelling van de minister zeer. De minister gaat
regelrecht in tegen het herhaalde advies van zijn belangrijkste adviescollege en komt met een aantal argumenten
die geen steek houden noch de toets van een zorgvuldige beschouwing kunnen weerstaan. Een indringend
beroep van partijgenoot Leers, burgemeester van Maastricht, om te reguleren en niet te verbieden wordt
eveneens genegeerd en in de tweede kamer tekent zich bij een aantal kamerleden een houding af van ‘niet willen
weten’. Juiste en correcte informatie is niet langer relevant. Het drugsdebat lijkt zich nu langs ideologische lijnen
te voltrekken en is niet meer pragmatisch. Een weldenkend mens zal het niet moeilijk vinden te begrijpen dat
reguleren veel beter is dan verbieden.
De vereniging landelijk overleg smartshops (VLOS) maakt zich sterk voor verdere regulering en ordening van de
verkoop. De ‘paddoproblematiek’ concentreert zich rond jonge buitenlandse toeristen die Amsterdam ‘doen’ en
dan het coffeeshop-circuit volledig uitproberen. Het betekent vrijwel altijd polydrug-gebruik. B&W van Amsterdam
hebben dit probleem onderkend en hebben de minister voorgesteld om te komen tot verdere regulering inclusief
de invoering van een zg driedagenperiode voor de verkoop van paddo’s. De minister heeft tot nu toe niet
gereageerd op dit voorstel. Hij wil slechts verbieden en heeft nu twee serieuze voorstellen domweg naast zich
neergelegd. De CDA-CU ideologie heeft voorrang boven verantwoord beleid.
Bestuur en leden van de VLOS vinden het onverantwoord dat het criminele en illegale circuit op deze wijze wordt
‘beloond’ zolang er in Nederland nog sprake is van een afwijkend en veel beter functionerend drugsbeleid dan in
de ons omringende landen. Ideologie die afwijkt van de werkelijkheid is niet meer dan een – soms gevaarlijke –
droom.
Een analyse van de argumenten van minister Klink is op aanvraag beschikbaar.
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