27 september 2018

Geachte dames en heren,
U staat aan het begin van de behandeling van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34997),
met vandaag de deadline voor het indienen van het Verslag. In een eerder stadium heeft de VNG een
reactie/advies gegeven aan de minister van Justitie en Veiligheid over het conceptwetsvoorstel. Wij
zagen dat onze reactie ook toegevoegd is aan de stukken.
De VNG is positief kritisch over de inhoud van het wetsvoorstel. Wij zijn blij met de voortvarendheid
waarmee het traject is gestart en hebben geconstateerd dat veel onze punten door de minister ter
harte zijn genomen.
Graag geven wij u nog 3 punten mee ter overweging.
Deelname gemeenten
Wij zien het maximaal aantal deelnemende gemeenten dat wordt genoemd in het wetsvoorstel als een
gemiste kans. Zoals de adviescommissie Knottnerus al stelde, zien wij het vastleggen van het aantal
deelnemende gemeenten op dit moment als voorbarig. Het is nog de vraag of dit maximum afdoende
zal zijn voor de ambities die er zijn voor zinvolle effectmeting. Dit is afhankelijk van de deelname van
gemeenten en bijbehorende gemeentekenmerken als geografische spreiding, aantal inwoners en
vooral ook het aantal verkooppunten/coffeeshops in de gemeente.
Consumentenpanel
Wij adviseren de minister ook een consumentenpanel te gaan organiseren in het experiment. Voor de
kans van slagen van het experiment is het essentieel dat er diversiteit en kwaliteit van aanbod is
gegarandeerd en dat de wensen en behoefte van consumenten worden meegenomen. Het werkt het
beste om consumenten direct te betrekken bij de voorbereiding en tijdens het experiment.
Lokale ruimte in experiment
De minister geeft aan dat in principe alle verkooppunten binnen een gemeente deel moeten nemen
aan het experiment. In de Kabinetsreactie op het adviesrapport Knottnerus wordt ruimte geboden aan
het stellen van aanvullende lokale voorwaarden. Bij het opstellen van de AMvB wordt de mogelijkheid
geboden coffeeshops die niet aan de eisen voldoen uit te sluiten van het experiment. De minister doet
in de kabinetsreactie een handreiking om in overleg met gemeenten hiernaar te kijken. Wij zijn hier blij
mee en zien hierin een mogelijkheid om een schone sector te creëren.

