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Geachte voorzitter en leden,
Graag informeer ik uw raad over de stand van zaken voor onze potentiële deelname aan het experiment
voor de gesloten coffeeshopketen. Tot en met 10 juni aanstaande kunnen wij onze interesse kenbaar
maken aan de Minister van Justitie en Veiligheid. In deze brief beschrijf ik de actuele stand van zaken.
Bijgesloten ontvangt u de ministeriële brochure waarin de kenmerken zijn beschreven, zoals de
tijdelijkheid van het experiment en de afbouwfase daarna, het beperkt aantal producenten en de eis dat
alle coffeeshops uit de gemeente deelnemen. Mochten deze kenmerken aanleiding vormen tot reflectie
over onze kandidatuur voor de deelname, dan vernemen wij dit graag.
Doel is een oplossing te vinden voor de problemen met het huidige gedoogbeleid bij de openbare orde,
veiligheid en volksgezondheid. Intussen heeft de Rijksoverheid bij de gemeente Arnhem en andere
gemeenten geïnformeerd naar onze interesse voor deelname. Ik heb namens Arnhem positief
gereageerd, met als voorbehoud dat onze aanmelding pas volgt nadat de precieze inhoud en de
randvoorwaarden van het experiment in detail helder zijn en dit ontbreekt, zolang de VNG en de Tweede
Kamer hierover in gesprek zijn verwikkeld. Bovendien wil ik bij mijn besluit uiteraard uw actuele
overwegingen betrekken.
Als taken van het experiment heeft de raad onderschreven:
- Georganiseerde criminaliteit aanpakken
Het wietexperiment legaliseert zowel de teelt als de aanvoer waardoor wij de georganiseerde criminaliteit
buitenspel hopen te zetten.
- Achterdeurproblematiek reduceren
Coffeeshops mogen wiet en hasj verkopen aan de voordeur, maar niet inkopen aan de achterdeur; ook
telen, produceren en vervoeren is verboden. Deze situatie is risicovol voor de gezondheid van de
cannabisgebruiker, de veiligheid van de wijk en voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
-
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- Volksgezondheid verbeteren
In een legale gesloten coffeeshopketen wordt de kwaliteit van de wiet en de hasj gecontroleerd. Zo wordt
van de telers geëist dat hun producten geen zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen en aflatoxines
bevatten. En op de verpakking moet het gehalte aan werkzame stoffen (THC en CBD) vermeld staan,
ook al zijn alle percentages toegestaan.
Risico's
- Alle coffeeshops in een gemeente moeten meedoen:
De vraag blijft hoe gemeenten omgaan met coffeeshops die niet voornemens zijn zich aan de eisen van
het experiment te houden.
- Onbekend budget voor substantiële uitvoeringskosten:
De kosten voor de uitvoering van het experiment zijn naar verwachting substantieel, wegens de
benodigde beleidsontwikkeling, de organisatie van extra toezicht en waarschijnlijk ook de juridische
procedures. De ministeries zelf hebben weliswaar middelen voor de uitvoering, maar het budget voor de
deelnemende gemeenten is vooralsnog allesbehalve duidelijk.
- Vraagtekens bij de representativiteit:
Het experiment wordt uitgevoerd in slechts zes tot tien (middel)grote gemeenten om te bezien of de
gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan coffeeshops toegeleverd kan worden. Er bestaat twijfel of dit
aantal deelnemende gemeenten voldoende representatief is. Daarom benadruk ik steeds bij de minister
dat een G4-gemeente dient deel te nemen.
De Minister van Justitie en Veiligheid bericht ik vóór 10 juni of wij interesse hebben. Voor de selectie laat
de minister zich adviseren door De adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen (commissie
Knottnerus). De keuze volgt naar verwachting in het najaar 2019.
Gemeenten die deelnemen, gaan het eerste jaar in de voorbereidingsfase adequaat toezicht opstarten
en een handhavingsarrangement voorbereiden met de partners. Relevante verordeningen worden
aangepast en beleidsregels herschreven of ontwikkeld. Op dit moment kan de Minister nog niet
aangeven wanneer de voorbereidingsfase aanvangt en wanneer het experiment vervolgens feitelijk start.
Ik vertrouw erop dat u mij uw interesse en overwegingen als gemeenteraad meegeeft voor dit project,
zodat ik voor 10 juni de minister van Justitie en Veiligheid de brief kan schrijven die uw inbreng adequaat
weerspiegelt.
Hoogachtend

Ahmed Marcouch
Burgemeester van Arnhem
Bijlage: Brochure ‘Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen’
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