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Geachte leden van de raad, 
  
De gemeente Helmond meldt zich deze week aan voor het experiment gesloten coffeeshopketen. 
Burgemeester Blanksma bevestigt de interesse van onze gemeente komende vrijdag officieel per brief en 
reageert daarmee op de door minister Grapperhaus gestelde deadline waarin was aangegeven dat 
gemeenten tot 10 juni hun interesse kenbaar konden maken. 
  
Achtergrond van het wietexperiment 
In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van een (kleinschalig) landelijk experiment 
met een gesloten coffeeshopketen. Nieuwe wetgeving is hiertoe in voorbereiding. Aanleiding voor dit 
zogenoemde ‘wietexperiment’ is de wens om de ongewenste effecten van het Nederlandse gedoogbeleid 
m.b.t. de verkoop van (recreatieve) softdrugs vanuit gedoogde coffeeshops aan te pakken. De ongewenste 
effecten van de huidige ‘illegale achterdeur’ – waarin de verkoop van softdrugs wordt gedoogd terwijl de 
productie en bevoorrading van de coffeeshops verboden en illegaal is - manifesteren zich voornamelijk op 
de terreinen van veiligheid (en leefbaarheid in bredere zin) en volksgezondheid. 
  
De opzet van het wietexperiment is om een ‘gesloten coffeeshopketen’ tot stand te brengen, waarbij de 
productie van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasj en de bevoorrading aan de coffeeshops in 
maximaal tien hiervoor aangewezen 'deelnemende gemeenten' volledig onder overheidsregulering wordt 
gebracht. In deelnemende gemeenten vindt de productie en bevoorrading van de coffeeshops daarmee 
'gedecriminaliseerd' plaats. Alle coffeeshops in een deelnemende gemeente zijn verplicht zich te 
conformeren aan de regels van het wietexperiment. De effecten van het wietexperiment worden gemeten. 
Zo ontstaat beter inzicht in de vraag hoe het Nederlandse softdrugsbeleid zo kan worden bijgesteld dat de 
gesignaleerde ongewenste maatschappelijke effecten verminderen of zelfs worden weggenomen. 
  
Belangstelling gemeente Helmond voor deelname wietexperiment 
Burgemeester Blanksma maakt zich al jaren sterk voor herijking van het Nederlandse softdrugsbeleid, onder 
meer door deel uit te maken van een VNG-commissie die zich over dit onderwerp gebogen heeft. De 
dagelijkse praktijk, waarin ook in Helmond de nadelen van het huidige gedoogbeleid zichtbaar zijn, vormt de 
belangrijkste argumentatie om aan het experiment mee te willen doen. Een brede meerderheid in uw raad 
heeft aangegeven vanuit die invalshoek deelname aan de pilot ook te steunen. Deze deelname past 
bovendien bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen voor de 
ongewenste maatschappelijke effecten die het Nederlandse gedoogbeleid momenteel teweeg brengt.   
 
Vervolg 
Gelet op een aantal aandachtspunten die in de aanmeldingsbrief worden genoemd is de aanmelding voor 
het wietexperiment voorwaardelijk. De voornoemde kandidaatstelling betekent nog niet dat de gemeente 



 

 

Helmond daadwerkelijk pilotgemeente zal worden. De commissie Knottnerus (ingesteld door het ministerie 
van Justitie en Veiligheid) zal nog gesprekken voeren met alle gemeenten die belangstelling hebben 
getoond en vervolgens advies uitbrengen aan het kabinet welke gemeenten te selecteren. Pas als de 
geselecteerde gemeenten opgenomen zijn in de algemene maatregel van bestuur (verwachting is in de 
tweede helft van 2019) is deelname definitief. Mocht er geen duidelijkheid komen rondom voornoemde 
aandachtspunten, dan staat het de gemeente Helmond vrij om haar kandidatuur nog in te trekken. 
  
Bij nieuwe ontwikkelingen rondom de aanmelding van de gemeente Helmond als kandidaat voor het 
experiment gesloten coffeeshopketen, zal uw raad daarover worden geïnformeerd. 
  
 
 
Hoogachtend, 

  
Mevrouw P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel 
Burgemeester van Helmond 
                   
 
 
 
 


