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Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen

Beste leden van de gemeenteraad,
Eind 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om deel te nemen aan een landelijke
experiment op het gebied van gelegaliseerde wietteelt. Ik verzorg mede namens het college de
uitvoering van deze motie. Begin 2018 heb ik uw opstelling aan de minister van Justitie en Veiligheid
gecommuniceerd en u daarvan in kennis gesteld. In de daarop volgende jaren is er een landelijk
wettelijk kader gecreëerd waarin de gemeente Hellevoetsluis (dan wel de gemeente in welke de
gemeente Hellevoetsluis opgaat) staat vermeld als deelnemende gemeente. Via deze brief en
bijgevoegde memo geef ik u graag de huidige stand van zaken over dit traject. In een bijgevoegde
‘factsheet’ van het ministerie van J&V wordt de opzet van het experiment globaal toegelicht.
Wet experiment gesloten coffeeshopketen vastgesteld
Inmiddels is de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: Wet ECG) vastgesteld. Deze is
nader uitgewerkt in een gelijknamig besluit. Beide hebben inmiddels meerdere (technische)
wijzigingen/verbeteringen ondergaan. De vaststelling van dit wettelijk kader heeft relatief veel tijd in
beslag genomen. Momenteel is ook de aanwijzing van telers door de betrokken ministers nog niet
geheel afgerond. Dat betekent dat nog niet alle telers definitief bekend/aangewezen zijn. De telers die
definitief zijn aangewezen treffen nu de noodzakelijke voorbereidingen op de start van het experiment.
Landelijk beleid vraagt om aanpassing lokaal beleid
Onze deelname aan het experiment zorgt ervoor dat het huidige beleid van onze gemeente
grotendeels wordt vervangen door een landelijk wettelijk kader. Voor datgene wat niet landelijk is
geregeld, zal het lokale beleid in lijn gebracht moeten worden met dit (nieuwe) wettelijk kader.
Uitgebreide informatie via memo
In een bijgevoegde memo ga ik uitgebreider in op enkele relevante ontwikkelingen.
Kort samengevat beschrijf ik hierin;
1. de huidige stand van zaken,
2. het feit dat zich in onze gemeente een door de ministers aangewezen ‘teler’ zal gaan vestigen, en
3. de noodzakelijke aanpassingen van ons lokaal (toezicht- en handhaving- & preventie) beleid.
Daarbij ga ik tot slot (als 4e onderwerp) meer uitvoerig in op de noodzaak om verdelings- en
vestigingsbeleid op de stellen en langs welke lijnen ik hieraan invulling zal geven.
Met vriendelijke groet,
de burgemeester,
Milène Junius

