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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie SRH 
over de coffeeshop Nieuw-Vennep 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 28 november 201 1 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van SRH inzake de 
coffeeshop. 

Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Sfel dat de exploitante in hef verworven pand aan de Venneperweg in Nieuw-Vennep 
uiteindelijk geen toestemming krijgt om de coffeeshop te openen, heeff zij dan recht op 
schadevergoeding? 

Antwoord: 
Aangezien er nog geen onherroepelijk besluit is, is op dit moment nog niet te beoordelen of 
er recht op schadevergoeding bestaat. 

Vraag 2: 
Indien het antwoord op vraag I ja is, hoe hoog schat het college de schadeclaim dan in? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 1. 

Vraag 3: 
Is hef college ondanks de grote weersfand tegen een coffeeshop in Nieuw-Vennep vanuit de 
samenleving, foch voornemens een fweede coffeeshop in Nieuw-Vennep toe te staan, maar 
dan op een andere plek? 
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Volgvel 2 

Antwoord: 
Wij hebben op 20 december jongstleden besloten hoger beroep in te stellen tegen de 
uitspraak van de rechtbank. Wij wachten de uitkomsten hiervan af. 

Vraag 4: 
Indien het antwoord op vraag 3 ja is, is het college hef met SRH eens, dat de gemeente dan 
definitief ervoor zou moeten kiezen om mevrouw Buter in dit geval ook de uitbater van de 
tweede toekomstige coffeeshop zou moefen kunnen worden? 

Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 3. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemee 


