
Geachte raad en burgemeester.

Bij deze willen wij u laten weten dat de meerderheid van de Haarlemse 
coffeeshopexploitanten inziet dat er iets moet gebeuren aan het gedoogbeleid. De wijze 
waarop het wietexperiment nu is opgesteld kent voor de stad en ons als beoogde 
verkooppunten echter te veel risico's en onzekerheden. Wij zijn daarom geen voorstander 
van het experiment in de huidige vorm.

We gaan graag met u in gesprek over de voorwaarden die in onze ogen nodig zijn om het 
experiment succesvol te laten verlopen.

De overheid vraagt een flinke investering van ons ondernemers. Wij moeten een compleet 
nieuw aanbod aan onze klanten gaan aanbieden. Nog los van de vraag of het aanbod 
voldoende kwaliteit en variëteit heeft, hebben wij de tijd nodig om onze klanten te laten 
wennen aan dat nieuwe aanbod. Deze hebben namelijk hun bedenkingen bij de 'staatswiet'. 
Buitenlandse producten mogen bijvoorbeeld niet meer worden verkocht. En bepaalde 
specifieke soorten zullen (zeker in het begin) niet verkrijgbaar zijn. Een overgangsperiode 
van zes weken is te kort om te kunnen testen of de cannabisproducten die de 
gecertificeerde producenten gaan leveren voldoende aansluiten bij de vraag van onze 
klanten. Wij zouden op dit punt graag lokaal maatwerk zien, zodat we in gezamenlijk overleg 
kunnen bepalen wanneer we op een verantwoorde manier volledig kunnen overstappen op 
gereguleerde cannabisproducten. Een te abrupte overgang kan voor allerlei ongewenste 
situaties leiden, zoals toenemende overlast en criminaliteit door illegale straat- en 
thuishandel. Daar is niemand bij gebaat. Ook heeft dit onaanvaardbare gevolgen voor de 
volksgezondheid. Als het aanbod onvoldoende of de kwaliteit beneden peil is, of de prijs van 
de aangeboden producten boven de marktprijs ligt, dan wij moeten (deels) kunnen 
terugvallen op onze vertrouwde leveranciers totdat de gecertificeerde producenten hun 
zaken op orde hebben.

Het wietexperiment is er primair op gericht om te kijken of er een gesloten keten kan 
worden opgezet, van wietzaadje tot wietzakje. Daarnaast is een experiment natuurlijk een 
uitgelezen kans om een aantal andere zaken uit te proberen. Het overstappen naar een 
tabaksvrije consumptie van cannabis bijvoorbeeld (edibles, extracten, vapen). Of het 
bevorderen van een gezonde manier van produceren, gebruik makend van organische 
(biologische) teeltmethoden. Wij zijn daarom van mening dat de teelt binnen het 
experiment 100% biologisch moet zijn. Dat heeft niet alleen positieve resultaten voor de 
volksgezondheid en het milieu, maar het helpt ons ook in het versterken van onze positie ten 
opzichte van de illegale markt.

Tenslotte zouden we graag meer duidelijkheid willen hebben over onze rechtspositie als 
ondernemer. Worden wij gedoogd tijdens het experiment of hebben we rechten als een 
normale ondernemer? En moeten we na het experiment weer terug naar de oude situatie 
(lees: gedoogde status)? Dat laatste is in onze ogen onwerkbaar. Om de continuïteit van 
onze bedrijven te kunnen waarborgen, zouden wij graag zicht hebben op ons 
toekomstperspectief, zodat wij een juiste afweging kunnen maken over de bedrijfsrisico's 
die we nemen. Daarbij zou het zeer helpen wanneer onze vergunningen overdraagbaar 
worden. Hiermee zouden de ondernemers die de risico's te groot achten hun vergunning



kunnen doorverkopen en kan het experiment van start gaan met gemotiveerde 
ondernemers die kansen zien in het nieuwe beleid.

Wij vragen u daarom om het gesprek met ons aan te gaan en Haarlem (nog) niet aan te 
melden totdat het experiment zodanig is aangepast dat het een realistische kans van slagen 
heeft.

Met vriendelijke groet.

Team Haarlemse Coffeeshopondernemers


