Welke schade is te verwachten als gevolg van de blurring-pilot van de VNG?
Het standpunt van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP is dat de
blurring-pilot van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in de deelnemende
gemeenten kan leiden tot toename van de alcoholgerelateerde schade. Dit
standpunt is gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen die nationaal en
internationaal breed worden onderschreven.
Er zullen tijdens de pilot-periode uiteindelijk zo’n 1.000 extra verkooppunten van
alcohol zijn in zo’n 40 gemeenten. Met name in de kleine en middelgrote en in
mindere mate in de grotere gemeenten zal het kunnen gaan om een substantiële
toename van de beschikbaarheid van alcohol.
Onderzoek heeft aangetoond dat er een positieve relatie bestaat tussen de
beschikbaarheid van alcohol enerzijds – gemeten in het aantal en de
openingstijden van alcoholverkooppunten, in de kwaliteit van de handhaving van
de alcoholleeftijdsgrens en het schenkgedrag van de horeca (wettelijk is het
verboden te schenken aan klanten die reeds in kennelijke staat zijn) – en de
hoogte van de alcoholconsumptie anderzijds. Ook bleek in een studie van R.
Purshouse en collega’s (Purshouse et al, 2009) een vermindering van de
verkoopconcentratie met 10% te leiden tot een daling van het alcoholgebruik met
2,3%. Bovendien weten we dat hoe hoger de alcoholconsumptie in een
samenleving is, hoe meer met alcohol samenhangende gezondheidsklachten,
ongevallen en geweld er zullen zijn. Zie hierover onder meer de
overzichtspublicatie “Preventing violence by reducing the availability and harmful
use of alcohol” van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Verder toonde een recente studie uit Engeland (Vocht et al, 2015) een positief
verband aan tussen de intensiteit van de handhaving van de bestaande wettelijke
regelgeving m.b.t. alcohol en het aantal alcoholgerelateerde ziekenhuisopnames.
Zoals bekend laat de naleving van de alcoholwetgeving in Nederland nog ernstig
te wensen over (zie daarvoor onder meer “Alcohol- en tabaksverkoop aan
jongeren 2016” van Bureau Nuchter).
Meer specifiek wat betreft deze pilot blijkt uit onderzoek dat er een bewezen
positieve relatie is tussen de hoeveelheid plaatsen waar alcohol wordt geschonken
- en de openingstijden van deze gelegenheden - en de omvang van de criminaliteit
(Anderson, 2014 en Zhang, 2015), het aantal ambulance-ritten (de Goeij, 2014),
alcoholgerelateerde kosten (Popova et al, 2009), verkeersongevallen (Morrison,
2015) en persoonlijke ongevallen (McLeod et al, 1999)
Er is ook een positieve relatie gevonden tussen de dichtheid van winkels waar
goedkope drank voor thuisgebruik gekocht kan worden, en geweldpleging
(Grünewald, 2006), huiselijk geweld (Livingston, 2011), overmatig alcoholgebruik
(Ahern et al, 2013) en alcoholgerelateerde ziekenhuisopnamen en sterfte
(Richardson, 2015).
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