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1. Spelregels experiment coffeeshopketen
2. Brief Team Haarlemse Coffeeshopondernemers

Geachte leden van de commissie Bestuur,
In coffeeshops wordt de verkoop van hennep aan consumenten gedoogd. Coffeeshops worden
daarvoor dus niet vervolgd. Maar de productie en toelevering van deze hennep aan coffeeshops
wordt niet gedoogd. Daardoor is productie en levering nog steeds illegaal. Steeds nadrukkelijker
vraagt de samenleving aandacht voor de problemen die het gedoogbeleid met zich mee brengt.
Experiment gesloten coffeeshopketen

Dit kabinet heeft daarom in het regeerakkoord afgesproken om een kleinschalig experiment uit te
voeren. Dit gebeurt in 6 tot 10 middelgrote gemeenten. Het experiment gesloten coffeeshopketen
moet duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops legaal te voorzien van op kwaliteit
gecontroleerde hennep in een gesloten coffeeshopketen. En wat de effecten daarvan zijn voor de
openbare orde en volksgezondheid. Het doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers op
kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kunnen leveren.
Decriminaliseren houdt in dat wetgeving zodanig wordt aangepast dat teelt, distributie en verkoop
binnen het experiment niet langer strafbaar zijn. Daarnaast wil het kabinet bekijken wat de effecten
van het experiment zijn op de: criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid.
Tijdens het experiment kunnen coffeeshops in maximaal 10 gemeenten legaal geteelde, op kwaliteit
gecontroleerde hennep verkopen. Deze hennep wordt geproduceerd door maximaal 10 telers die
hiervoor een vergunning kunnen aanvragen. De telers bepalen samen met de coffeeshops welke
variaties hennep geteeld worden. Gemeenten kunnen zich tot 10 juni aanmelden voor het
experiment.1
1 Bovenstaande informatie is afkomstig van httos://www. rijksoverheid, nl/onderwemen/experiment-aeslotencoffeeshooketen-wietexperiment. Kijk voor meer informatie ook op deze website.
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Gesprek Haarlemse coffeeshophouders

Het afgelopen jaar is in de commissie Bestuur een aantal keer over het experiment gesproken.
Ik heb daarbij aangegeven dat we ons als belangstellende hebben aangemeld bij het ministerie van
Justitie en Veiligheid en dat eerst de voorwaarden bekend moeten zijn voordat we ons definitief
aanmelden als gemeente. Inmiddels zijn de voorwaarden voor het experiment bekend (zie bijlage 1).
Op 3 juni jl. heb ik een gesprek gevoerd met de Haarlemse coffeeshophouders. Eerder heb ik ook
gesproken met een vertegenwoordiging van hen. Tijdens de gesprekken is duidelijk geworden dat
coffeeshophouders vinden dat er iets moet gebeuren aan het gedoogbeleid en ze hier ze ook ideeën
over hebben. Echter, kijkend naar het experiment in de huidige vorm, geven alle zestien
coffeeshophouders aan dat ze onder deze voorwaarden niet mee willen doen. De belangrijkste
argumenten hier voor zijn:
De overgang van een gedoogsituatie naar de experimenteersituatie is te kort. In het
experiment wordt hier een termijn van maximaal zes weken voor gegeven. Dit zou volgens
de Haarlemse coffeeshophouders een jaar moeten duren. Op deze manier kan de klant
wennen aan het nieuwe aanbod. Tijdens dit jaar kan dan zowel het oude als het nieuwe
assortiment worden verkocht.
In het huidige assortiment van de coffeeshophouders wordt een variatie van producten
aangeboden. Om dezelfde variatie en kwaliteit te kunnen bieden aan de klanten tijdens het
experiment is tenminste een jaar nodig om met telers aan dit (nieuwe) aanbod te werken.
Deze termijn wordt nu niet gegeven.
De inkoopprijs van de wiet in het experiment is niet bekend. De prijs zou hoger kunnen zijn
dan de huidige wiet, terwijl een lage prijs noodzakelijk zou zijn om het experiment een kans
van slagen te laten geven.
De uitsluiting in het experiment van belangrijke producten zoals voorgedraaide joints met
tabak, die nu een belangrijk deel van de omzet uitmaken, zal leiden tot het uitwijken van
klanten naar omliggende gemeenten of naar concurrentie op straat.
De Haarlemse coffeeshophouders willen 100% biologisch geteelde wiet. Deze garantie biedt
het experiment volgens hen niet.
In het gesprek heb ik doorgevraagd naar de achterliggende motieven. Mijn conclusie is dat de
coffeeshophouders vrezen voor een flink verlies van omzet door het uitwijken van klanten naar
coffeeshops in omliggende gemeenten en levering op straat.
In bijlage 2 treft u een brief aan van de coffeeshophouders aan de burgemeester en de raad waarin
de argumenten worden toegelicht.
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Deelname gemeente Haarlem

De huidige voorwaarden van het experiment liggen vast. Dit betekent dat er vanuit gemeenten geen
afwijkende voorwaarden kunnen worden gesteld aan deelname. Wanneer de gemeente deelneemt,
moeten alle coffeeshops in de gemeente deelnemen aan het experiment. De coffeeshops die niet
deelnemen moeten sluiten. Het is niet duidelijk wat er gebeurt wanneer Haarlem besluit tegen de
wens van alle coffeeshophouders in, toch deel te nemen. Mogelijk zullen coffeeshops zich hier
morrend bij neerleggen. Het is ook mogelijk dat er juridische procedures gevoerd gaan worden. Alle
gemeenten met meer coffeeshops dan Haarlem hebben om diverse redenen besloten om niet deel
te nemen aan het experiment.
In de motie 31 BIS heeft u verzocht "onverwijld en zonder voorbehoud de gemeente Haarlem op te
geven voor het landelijk experiment met gereguleerde cannabisteelt". Ik zou, mede gezien de
mening van de Haarlemse coffeeshophouders, nogmaals van u willen horen hoe u tegenover
deelname aan het experiment staat en wil dit met u bespreken tijdens de commissie Bestuur op 13
juni as.
Aanmelden voor het experiment kan tot 10 juni. Helaas was het niet mogelijk om uitstel hier voor te
krijgen tot na de behandeling in de commissie. Om te voorkomen dat we de mogelijkheid missen
deel te nemen, heb ik in een brief aan minister Grapperhaus aangegeven dat we belangstelling
hebben om deel te nemen aan experiment, maar dat dit onder voorbehoud van bespreking in de
commissie is. Na de commissievergadering kan de knoop definitief worden doorgehakt.
Ik vind het jammer dat de voorwaarden van het experiment reden zijn dat de Haarlemse coffeeshops
hebben aangegeven niet mee te willen doen. In mijn gesprekken met de minister van Justitie en
Veiligheid zal ik daarom aandacht vragen voor de argumenten van de Haarlemse coffeeshophouders.

Hoogachtend,

drs. J. Wienen
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