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Geachte heer Grapperhaus, 
 
Inleiding 
Op 13 november 2018 heeft u ons de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment 
gesloten coffeeshopketen’ gestuurd.  In de AMvB geeft u een nadere uitwerking van het voorstel tot 
Wet van het experiment gesloten coffeeshopketen. U heeft ons gevraagd om een reactie naar u toe 
te sturen over de invulling van de AMvB zoals deze er nu ligt. Hierbij voldoen wij graag aan dit 
verzoek. 
 
De VNG heeft al eerder aangeven positief te zijn over het initiatief vanuit het Rijk om experimenten 
mogelijk te maken voor het gereguleerd telen van cannabis. Vanuit die houding willen wij 
constructief en kritisch meedenken over  de uitwerking van het experiment gesloten 
coffeeshopketen.  
Wij hebben ook voor deze reactie op de AMvB veel van onze leden betrokken om zo een breed 
gedragen gezamenlijke reactie te kunnen opstellen. Voor een goed uitgewerkt experiment heeft het 
Rijk het lokaal bestuur nodig, en andersom wij ook het Rijk. 
In een eerder stadium hebben we vanuit deze rol al gereageerd op het wetsvoorstel en het advies 
van de commissie Knottnerus over de uitwerking van het experiment. 
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Graag benoemen we in deze brief nog het belang van het proces en de genomen processtappen. 
In het kader van de uitwerking van het experiment gesloten coffeeshopketen heeft een bestuurlijke 
VNG delegatie op 26 november 2018 met u en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS) gesproken. De korte termijn waarop er over en weer ruimte gecreëerd werd in de agenda’s 
zien wij als een blijk van het gedeeld belang om er samen uit te komen. Dit stelde ons in staat om  
onze voorgenomen reactie en bezwaren nog eens persoonlijk te kunnen toelichten. En het bood 
ook de mogelijkheid om onze zorgen te delen over het vinden van genoeg gemeenten die deel 
willen nemen aan het experiment onder de voorwaarden van de concept AMvB.  
Wij hebben tijdens dit positief verlopen bestuurlijk overleg ruimte ervaren voor aanpassingen in de 
(definitieve) AMvB. Wij hebben ervaren dat er  serieus geluisterd is en dat er via de nota van 
wijzigingen op de concept wettekst ook al deels gevolg gegeven is aan het afwenden van serieuze  
belemmeringen om te komen tot reëel haalbare experimenten. 
 
Onze inhoudelijke reactie 
Wij lezen in het voorstel voor de AMvB een aantal punten terug waar wij eerder voor gepleit hebben 
en onderschrijven. Zo is er een apart artikel 6 in de AMvB over preventie opgenomen, zodat het de 
aandacht krijgt die het verdient. 
Ook zien we in artikel 5 van de AMvB veel ruimte voor het lokaal bestuur (en de coffeeshophouder) 
als het gaat om (bepalen van het criterium voor) het aanhouden van een maximale 
handelsvoorraad wiet. Zo wordt het aantal keren van noodzakelijke bevoorrading naar de 
coffeeshop beperkt.  
De burgemeester krijgt bovendien de mogelijkheid advies te geven over de teeltlocatie in zijn 
gemeente (artikel 16). Het gewicht van het advies van de burgemeester zou zwaar moeten 
meewegen in het besluit over de afgifte van teeltvergunningen. Daarbij is het van belang een 
redelijke termijn van minimaal een maand te geven voor het geven van het advies.  
Tenslotte zien we in diverse artikelen een gedegen transparant proces als het gaat om de 
aanvraagprocedure voor de teeltvergunning (artikel 12 tot en met 20). De eisen aan telers zijn voor 
ons erg van belang om te voorkomen dat (georganiseerde) criminaliteit vat krijgt op deze bedrijven. 
De lotingsprocedure die wordt voorgesteld heeft niet direct onze voorkeur. Wij begrijpen hem vanuit 
juridisch oogpunt, maar vragen u expliciet aandacht voor een gedegen toetsing van de plannen van 
de aanvragers voor teeltvergunningen als het gaat om betrouwbaarheid, professionaliteit en 
beveiliging van het productieproces en transport. 
 
Daarnaast hebben we ook een aantal belangrijke kritiekpunten die experimenten met een serieuze 
kans van slagen in de weg staan. Hieronder vindt u die punten. 
 
Representativiteit 
Het is van belang dat het experiment op zo’n manier is ingericht dat ook grote gemeenten of 
gemeenten met een groot aantal coffeeshops aan het experiment willen deelnemen. Dit is van 
belang om een representatief beeld te krijgen. Het monitoren van de effecten van het experiment op 
illegale teelt, overlast en het gericht bestrijden van de criminaliteit hangt sterk samen met de schaal 
van het experiment (aantal deelnemers, diversiteit in deelnemers, spreiding). Bij een kleinschalig 
experiment kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat er op deze pijlers merkbare (en meetbare) 
effecten zullen zijn. Dit hebben wij ook al opgemerkt in onze reactie van 29 maart 2018 op het 
concept wetsvoorstel. 
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Lokale ruimte voor toepassing ingezetenencriterium 
In onze eerdere reactie op het wetsvoorstel hebben we in de uitwerking gepleit voor ruimte in lokale 
uitvoering. Ook hebben we gevraagd om ruimte als het gaat om de positie van deelnemende 
gemeenten ten opzichte van coffeeshops. 
In de uitwerking van deze AMvB zien we dit helaas niet terug. We hadden op grond van uw brief 
aan de Kamer van 6 juli 2018 erop gerekend dat het Rijk het lokaal bestuur meer ruimte zou geven 
om zelf te bepalen hoe het zogeheten ingezetenencriterium  wordt ingevuld. Dit is voor ons een 
bijzonder belangrijk punt. Het lokale bestuur is zelf het beste in staat te bepalen hoe dit instrument 
lokaal moet worden toegepast. Er is een gedeeld belang om geen overlast of criminaliteit in de 
gemeenten te willen hebben door de aanwezigheid van niet ingezetenen zoals toeristen in 
coffeeshops. Maar deze noodzaak tot toepassing van het criterium verschilt per gemeente ook 
tussen grensgemeenten en moet geen absolute bepaling zijn. De definitie van een grensgemeente 
wordt overigens niet gegeven in de toelichting op het voorstel van AMvB. 
 
Deelname van coffeeshops aan het experiment 
Daarnaast hebben we bij onze reactie op het wetsvoorstel ook gepleit voor ruimte als het gaat om 
verplichte deelname van het aantal coffeeshops aan het experiment. Ook dit cruciale punt zien we 
niet terug in de uitwerking van de AMvB (artikel 3).  
Veel lokale bestuurders hebben gedurende dit wetgevingstraject voor het experiment gesprekken 
gehad met de lokale coffeeshophouders in hun gemeenten. Bij die gesprekken was de inzet om het 
vertrouwen en het draagvlak voor deelname aan het experiment te peilen onder de bonafide 
coffeeshophouders. Werken met bonafide coffeeshophouders is van groot belang om te voorkomen 
dat het lokaal bestuur in een conflictueuze situatie terechtkomt. Met welke coffeeshops de 
gemeenten in zee willen gaan in de experimenten willen zij daarom zelf kunnen bepalen, in goed 
overleg met de partners in de lokale driehoek. 
Het heeft daarnaast geen zin om in zee te gaan met onwillige coffeeshophouders. Dat is 
voorsorteren op averechtse resultaten vanwege een gebrek aan motivatie. Bovendien kan 
verplichte deelname leiden tot  juridische procedures. Dat vergt een erg lange adem en het brengt 
zonder afspraken over mogelijk overgangsrecht ook onnodige financiële en juridische risico’s mee 
voor het lokaal bestuur. 
 
 
Gezondheidsbeleid versus de gesloten keten 
De concept AMvB bevat in onze ogen paradoxale bepalingen  als het gaat om gezondheidsbeleid 
en het omgaan met gebruikers. Enerzijds is er veel aandacht voor preventie/voorlichting en 
persoonlijke contact met gebruikers in de coffeeshop. Dat ondersteunen wij. In de AMvB staat 
echter ook dat het product van de teler tot en met de verkoop in de coffeeshop geseald wordt 
geleverd. Dat maakt contact met de klant minder noodzakelijk en het verkleint daarmee de 
mogelijkheden voor preventie en voorlichting. Ook  sluit het niet aan bij de werkwijze van veel van 
de huidige coffeeshops die bewust niet willen werken via een ‘kiosk- of afhaalmodel’, omdat dit niet 
aansluit bij beweegredenen van gebruikers om hun cannabis via de coffeeshop te betrekken.  
 
Proces van deelnemende gemeenten 
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In artikel 2 van de AMvB wordt het aantal deelnemende gemeenten omschreven dat mee mag doen 
aan het experiment. Er wordt echter zeer summier aangegeven hoe het proces van aanvraag voor 
deelnemende gemeenten zal verlopen. Ook niet in de toelichting. Het is noodzakelijk om, 
voorafgaand aan het advies wat de commissie Knottnerus gaat geven over welke gemeenten op 
grond van aanvraag mee moeten doen, daar meer duidelijkheid over te verschaffen. Tevens is het 
voor ons onduidelijk wat er gebeurt als deelnemende gemeenten wegvallen tijdens het experiment. 
 
Budget/financiën 
Het is onduidelijk met welke uitvoeringskosten gemeenten rekening moeten houden bij deelname 
aan het experiment. Dit is wel een belangrijke randvoorwaarde voor (een deel van) gemeenten om 
te weten voordat ze bepalen of ze wel of niet meedoen aan het experiment. 
Zo is toezicht en handhaving nog niet duidelijk uitgewerkt. Toezicht op coffeeshops zal zeker 
(gedeeltelijk) bij gemeenten komen te liggen. Toezicht op teellocaties bij andere partijen. 
 
Overige aandachtspunten en/of onduidelijkheden 
Naast bovenstaande bezwaren zien we ook punten in de AMvB waar nog onduidelijkheid over is. 
Graag wijzen wij u daarop. Hieronder vindt u een overzicht. 
 

1. De adviescommissie Knottnerus heeft eerder gepleit voor het gebruiken van de prijs van de 
wiet als sturingsinstrument in relatie tot o.a. het afhouden van de illegale straathandel en 
ongewenste extra toestroom naar coffeeshops in omliggende gemeenten die niet mee doen 
aan het experiment. We zien dit niet terugkomen in de AMvB. Graag vernemen wij op dit 
punt hoe en door wie de prijsstelling bepaald wordt. 

2. Hasj en buitenlandse wiet maken maakt zeker 20% uit van het huidige aanbod in de 
coffeeshops. Het zal enige tijd vergen in het experiment voordat er hasj is van een prijs en 
kwaliteit die aansluit bij wensen van consumenten. De vraag is hoe dit door een goed 
ontwikkeltraject kan worden gerealiseerd. En hoe eventuele kinderziekten met deze en 
andere cannabisproducten worden meegewogen in de monitor (bijv. ook de ontwikkelingen 
in de illegale markt) en in de effectmeting. 
Als de kwaliteit van hasj uit het experiment niet aansluit bij de wensen van de 
consumenten, zal men op de illegale markt gaan kopen, met overlast, verstoring van de 
openbare orde en criminaliteit als gevolg. 

3. Met betrekking tot artikelen 31 en 32 over de intrekking van een aanwijzing van een teler, is 
onduidelijk hoe bevoorrading aan de deelnemende coffeeshops gegarandeerd wordt. Ook 
zou het goed zijn duidelijkheid te geven over de rol van de burgemeester bij het bepalen 
van de intrekkingsgrond  "openbare orde en veiligheid" in artikel 31, tweede lid onder c. 

4. Met betrekking tot artikel 33 over de begeleidings- en evaluatiecommissie wordt volgend op 
eerdere reacties van ons verzocht ook een vertegenwoordiging van consumenten 
(consumentenpanel) erbij te betrekken. In uw concepten tot dusver wordt dit genoemd als 
mogelijkheid. Voor ons is het echter van groot belang om via consumentenonderzoek 
vooraf te weten of het gelukt is om cannabis te telen die aansluit bij de wensen van de 
beoogde afnemers. Dan hangt het resultaat van de experimenten in elk geval niet af van de 
bereidheid van consumenten om de aangeboden cannabis en hasj af te nemen. 

5. In de toelichting bij de AMvB wordt aangegeven dat er geen noodzaak is bepalingen op te 
nemen over de zogeheten controlegemeenten. Betekent dit dat dit principe in zijn geheel 
wordt losgelaten? En indien niet, hoe moeten wij ons de selectie van controlegemeenten 
voorstellen? En wat zijn de eisen aan controlegemeenten, bijvoorbeeld in termen van de 
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inzet van mensen en middelen om de status van de controlegemeente waar te kunnen 
maken? Op deze punten zien wij graag verheldering in hetzij de AMvB, hetzij in een 
begeleidend schrijven. 

 
 
Conclusie 
Met deze brief vragen wij u op een aantal onderdelen de concept-AMvB aan te passen, in elk geval 
waar het gaat om het ingezetenencriterium en de verplichte deelname van alle coffeeshops. 
Daarnaast zijn er vragen, aandachtspunten en onduidelijkheden die wat ons betreft uitnodigen tot 
nader overleg en verdere aanpassingen. Op deze en andere punten zijn wij graag bereid om in het 
verdere proces onze bijdrage te blijven leveren aan de inrichting van haalbare experimenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
P. Jeroense 
Plv. Algemeen directeur 
    

 
 
 
 
 
  
 


