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Excellentie,
Bij brief van 17 april jongstleden heeft u mij geïnformeerd over het experiment gesloten
coffeeshopketen en aangegeven dat gemeenten tot 10 juni aanstaande schriftelijk hun
belangstelling voor deelname aan het experiment aan u kenbaar kunnen maken.
Middels dit schrijven deel ik u mede dat de gemeente Helmond zich aanmeldt als kandidaat
voor deelname aan het landelijke experiment met een gesloten coffeeshopketen.

Ambivalent gedoogbeleid is onhoudbaar
In de ruim zes jaar dat ik inmiddels burgemeester van Helmond ben, is mij meer en meer
duidelijk geworden voor welke problemen het huidige Nederlandse drugsbeleid zorgt. Het
gedoogbeleid is niet alleen voor velen onvolgbaar, het zorgt tevens evident voor risico’s
voor de veiligheid en volksgezondheid. Risico’s die wij als bestuurders in het publiek
domein niet langer kunnen accepteren. In verschillende rollen, waaronder die van lid van de
Bestuurlijke Werkgroep Modernisering Cannabisbeleid (VNG) maak ik mij daarom al jaren
sterk voor vernieuwing van dit beleid. Al in 2015 heb ik samen met de overige leden van
deze werkgroep nieuw licht laten schijnen op de discussie rondom het geldende gedoogbeleid, met het rapport ‘Het failliet van het gedogen.’ Ik heb de overtuiging dat ons huidige
ambivalente gedoogbeleid onhoudbaar is geworden. De maatschappelijk ongewenste gevolgen van de ‘achterdeurproblematiek’ van de huidige coffeeshops worden immers steeds
vaker in hun volle omvang zichtbaar. Dit is verontrustend en ongewenst. Om het tij te keren
is het van het grootste belang het cannabisbeleid opnieuw te doordenken. De tijd is daar nu
rijp voor.

Experiment is stap in de juiste richting
Een cannabiswet met strikte regels voor de verkoop én de productie van cannabis is nodig
om tot structurele oplossingen te komen. Het wetsvoorstel van de regering voor het experiment met een gesloten coffeeshopketen past in dit streven. Ik omarm de doelstellingen van
de nieuwe wet en beschouw het experiment als een stap in de juiste richting. Het experiment kan een waardevolle manier zijn om te onderzoeken in hoeverre het onder overheidstoezicht produceren, distribueren en verkopen van op kwaliteit gecontroleerde hennep
en hasjiesj, bruikbare inzichten kan opleveren voor het (uiteindelijk) vinden van een reëel
alternatief voor de huidige illegale achterdeur. Ik ben een voorstander van het hierdoor
bewerkstelligen van een transparante keten. Als burgemeester van Helmond lever ik dan
ook mijn bijdrage aan het vormgeven van een ‘gesloten coffeeshopketen.’

Gemeente Helmond deelnemer wietexperiment
Deelname aan het experiment past bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
het vinden van landelijke oplossingen voor de ongewenste maatschappelijke effecten die
het Nederlandse gedoogbeleid teweeg brengt. De motivering van de gemeente Helmond om
deelnemer te zijn in het wietexperiment kent daarnaast nog een aantal belangrijke onderscheidende aspecten:

Koppeling wietexperiment met opening tweede coffeeshop
Als gemeente met ruim 91.000 inwoners wil Helmond met twee coffeeshops deelnemen aan
het experiment. Daarbij betreft het één bestaande coffeeshop die sinds jaren op dezelfde
locatie is gevestigd. Mocht Helmond gaan deelnemen aan het experiment, dan wordt naar
alle waarschijnlijkheid een tweede, gereguleerde coffeeshop in de stad geopend. De beleidsregel hieromtrent stel ik, bij toekenning van de pilot aan Helmond, direct vast. Het staat vast
dat de exploitant van deze tweede coffeeshop zich (vooraf) conformeert aan de voorwaarden
van het experiment, waarmee de bereidwilligheid van deze exploitant is gegarandeerd.

Verzekerd van voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak
In het coalitieakkoord gemeente Helmond 2018 - 2022 ‘Helmond. Stad in Beweging.’
is vermeld dat Helmond openstaat voor de regulering van wietteelt, om daarmee een
krachtig, eenduidig beleid te kunnen ontwikkelen voor de huidige drugsproblematiek en
forse ‘achterdeurproblematiek’ die de stad kent. Op 7 mei jongstleden heb ik opnieuw bij de
gemeenteraad het draagvlak gepolst voor deelname aan het experiment. Ik voel mij door
zowel het college van burgemeester en wethouders, als door een ruime meerderheid van de
gemeenteraad voldoende gesteund in de aanmelding van Helmond als deelnemende
gemeente in het experiment

Aandachtspunten
De wijze waarop u tot op heden een veelheid aan partijen hebt betrokken in de totstandkoming van het wetsvoorstel en een ontwerp algemene maatregel van bestuur, en de uitgebreide consultatie van de bestuurlijke werkgroep van de VNG (onder leiding van de heer
Weterings), geeft mij het vertrouwen in de door u geschetste vervolgprocedure rondom
het experiment gesloten coffeeshopketen. Ik ben mij bewust van de onzekerheden die het
experiment met zich meebrengt en de wezenlijke rol die burgemeesters krijgen toebedeeld
in dit experiment. Ik acht het van belang dat mogelijke openbare orde en veiligheidseffecten
voldoende gewaarborgd zijn, en dat deelnemende gemeenten extra steun krijgen bij het
bestrijden van mogelijke ongewenste neveneffecten rondom de deelnemende coffeeshops.
Daarnaast volg ik met interesse uw aanpak rondom het afdekken van de juridische en financiële risico’s die mogelijk met het experiment samenhangen. Deelname vraagt om zorgvuldig
optreden en voor de gemeente Helmond is het van belang dat er in de komende periode
duidelijkheid ontstaat rondom deze aandachtspunten.

Tot slot
Ik voel in mijn stad momenteel draagvlak en steun voor actieve deelname aan dit landelijke
initiatief. Ik verzoek u dan ook om Helmond op te nemen in de belangstellingsregistratie als
kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.
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