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Samenvatting 

 

Op 1 maart 2015 treedt het wetsvoorstel ‘tot wijziging van de Opiumwet in verband met de 
strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt’ 
in werking. Dit betekent dat vanaf deze datum het exploiteren van growshops strafbaar wordt 
gesteld. Er zijn op dit moment nog gemeenten die vergunningen voor growshops hebben 
verleend. In deze ledenbrief leggen we uit dat deze vergunningen hun rechtskracht verliezen en 
adviseren we hoe u hiermee om moet gaan. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De Eerste Kamer aanvaardde 11 november 2014 het Voorstel van wet tot wijziging van de 
Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of 
vergemakkelijking van illegale hennepteelt (Staatsblad 2014/444). 
 
Er wordt een nieuw artikel 11a ingevoegd dat luidt: 
 

Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, 
verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden 
of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet 
of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in 
artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie. 

 
Dit artikel treedt in werking op 1 maart 2015. Dit betekent dat vanaf deze datum 
voorbereidingshandelingen of handelingen ter vergemakkelijking of ondersteuning van illegale 
hennepteelt strafbaar worden gesteld. 
 
In sommige gemeenten kan op dit moment een vergunning tot het exploiteren van een growshop 
worden verleend. Een growshop betreft een locatie waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was of anders dan om niet, substanties, voorwerpen of gegevens, waarvan 
aanwijzingen zijn om te vermoeden dat zij bestemd zijn voor de productie van een verdovend 
middel zoals bedoeld in artikel 3 van de Opiumwet, als hoofdactiviteit of als belangrijke 
nevenactiviteit te koop worden aangeboden, verkocht, afgeleverd, verstrekt, vervaardigd of 
voorhanden zijn. Growshops kunnen zich dus bezighouden met handelingen ter voorbereiding of 
vergemakkelijking of ondersteuning van illegale hennepteelt. Deze handelingen worden strafbaar 
als gevolg van de wijziging van de Opiumwet. 
 
Exploitatievergunningen voor growshops zijn veelal verleend op grond van een bepaling in de 
Algemene plaatselijke verordening (APV). Dergelijke bepalingen komen overeenkomstig artikel 
122 van de Gemeentewet van rechtswege te vervallen als de wijziging van de Opiumwet in 
werking treedt, te weten: met ingang van 1 maart 2015.  
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De verleende exploitatievergunningen vervallen daarmee volgens ons eveneens van rechtswege, 
nu hun rechtsbasis, de gemeentelijke verordeningsbepaling met het verbod-behoudens-
vergunning, van rechtswege vervalt. Een actieve intrekking van de vergunning is naar onze 
mening dan ook niet nodig, zelfs niet mogelijk. Als de bevoegdheid is verdwenen om een 
vergunning te verstrekken, dan geldt dat volgens ons namelijk ook voor de bevoegdheid om die 
vergunning in te trekken. 
 
Door het ministerie van Veiligheid en Justitie is gecommuniceerd dat er verschillende 
rechtsopvattingen mogelijk zijn en het om die reden raadzaam is de vergunning actief in te 
trekken, zodat daarover geen onduidelijkheid kan ontstaan. Recent heeft hierover overleg 
plaatsgevonden tussen de VNG en het ministerie.  
 
De VNG en het ministerie delen het belang dat gehecht wordt aan het schriftelijk informeren van 
vergunninghouders voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet over de gevolgen van deze 
wetswijziging. Te weten dat vanaf 1 maart 2015 een growshop niet meer legaal kan worden 
geëxploiteerd. Een dergelijk schrijven kan vanuit de gemeente, maar ook gezamenlijk met de 
partners in de driehoek uitgaan. Het Landelijk Parket heeft een modelbrief opgesteld die lokale 
driehoeken kunnen gebruiken om growshophouders te informeren over de wet en de gevolgen 
hiervan.1 
 

Hoogachtend, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
J. Kriens 

Voorzitter directieraad 

  

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

                                                      
1 Over deze brief kan contact opgenomen worden met Luuk Olsthoorn van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Luuk.Olsthoorn@hetccv.nl). 

 


