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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Deelname experiment gesloten coffeeshopketen  
 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op woensdag 5 juni 2019: 

 

Constaterende dat: 

- in het regeerakkoord van het huidige kabinet is afgesproken dat er een experiment komt met de 

teelt en verkoop van hennep voor recreatief gebruik. Dit moet plaatsvinden in een gesloten 

coffeeshopketen, vrij van criminaliteit; 

- op 11 september 2018 de motie ‘deelname gemeente ’s-Hertogenbosch Experiment gesloten 

cannabisketen’ is aangenomen in de gemeenteraad. Deze motie spreekt uit dat het moment 

daar is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch kenbaar maakt volwaardig deel te willen nemen aan 
het experiment Gesloten Cannabisketen; 

- in de motie werd verzocht om samen met de B5 een lobby op te starten bij het Rijk om goede 

voorwaarden te stellen en bij de B5 kenbaar te maken dat ’s-Hertogenbosch bereid is 

volwaardig te willen deelnemen aan het wietexperiment; 
- burgemeesters Depla en burgemeester Weterings de gemeenten Breda en Tilburg , onder 

voorwaarden, hebben aangemeld bij het Rijk. De voorwaarden die Breda stelt1 hebben 

betrekking op het afdekken van de juridische en financiële risico’s voor de deelnemende 
gemeenten en het bieden van extra steun bij het bestrijden van mogelijk ongewenste 

neveneffecten rondom coffeeshops; 
- gemeente Helmond overweegt mee te doen en hierover snel een besluit neemt. De 

burgemeester van Eindhoven voornemens is niet mee te doen, de gemeenteraad aldaar deze 
week ook een besluit neemt over een motie die oproept alsnog deel te nemen; 

- de burgemeester in zijn brief d.d. 3 juni 2019 liet weten dat hij helaas niet anders kan dan 

concluderen dat de nu bekende voorwaarden onvoldoende basis bieden en hij daarom besloten 

heeft af te zien van de aanmelding voor deelname aan het experiment. Als argumentatie wordt 
het i-criterium genoemd, niet alle coffeeshops onder de huidige voorwaarden willen meedoen 
aan het wietexperiment en er nog onduidelijkheden bestaan over de uitvoering(skosten);  

- het kabinet tot tweemaal toe, waaronder in een aanvullende brief aan de Tweede Kamer d.d. 29 

mei jl., bevestigd heeft dat het aan de burgemeester blijft om extra regels te stellen over de 
toepassing van het i-criterium; 

- de aanmelding als experimenteergemeente voor 11 juni 2019 binnen moet zijn bij het Rijk. Het 

is aan de burgemeester om de gemeente voor die datum schriftelijk aan te melden bij het Rijk. 
- De burgemeester de wens van de meerderheid van de gemeenteraad hierover stevig dient te 

wegen. 

                                                           
1 Extra voorwaarden die de gemeente Breda aan hun aanmelding bij het Rijk koppelt: 

1) Bijstand in aanpak eventuele ongewenste neveneffecten zoals straathandel; 
2) Afdekken financiële risico’s gemeenten bij deelname aan landelijk experiment;  

3) Bijstand in eventuele juridische procedures. 



Overwegende dat: 

- met het deelnemen aan het wietexperiment ook in ’s-Hertogenbosch het failliete gedoogbeleid 

doorbroken kan worden. Dit gedoogbeleid zorgt ook in ’s-Hertogenbosch voor problematiek op 
het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid; 

- in Brabant de problematiek van een niet gesloten coffeeshopketen bestaat en het van belang is 
om als B5 hier zoveel mogelijk gezamenlijk in op te trekken; 

- de gemeente ’s-Hertogenbosch met 5 coffeeshops een ideale omvang en grootte heeft om deel 
te nemen aan het wietexperiment; 

- voldoende draagvlak onder een meerderheid van de coffeeshophouders een belangrijke 

voorwaarde is voor het slagen van een eventueel wietexperiment in ’s-Hertogenbosch. 

 

Spreekt uit dat: 

de gemeente ’s-Hertogenbosch wil deelnemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen van het 
Rijk. De burgemeester bij de aanmelding aansluit op de extra voorwaarden die de gemeente Breda 

aan het wietexperiment stelt om juridische en financiële risico’s voor de gemeente af te dekken. 

Daarnaast als voorwaarde stelt dat er onder een meerderheid van de coffeeshophouders voldoende 
draagvlak is voor deelname aan het wietexperiment.  

 

Verzoekt de burgemeester: 

- de gemeente ’s-Hertogenbosch voor 10 juni a.s. aan te melden bij het Rijk voor het experiment 
gesloten coffeeshopketen. Om juridische en financiële risico’s voor de gemeente af te dekken bij 
de aanmelding dezelfde extra voorwaarden te stellen aan de deelname als de gemeente Breda 

en daaraan de voorwaarde toe te voegen dat er onder een meerderheid van de 

coffeeshophouders voldoende draagvlak dient te zijn voor deelname aan het wietexperiment. 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

  

 

René van den Kerkhof – D66 

Ralph Geers - VVD 

Esther de Ruiter - GroenLinks 

Bram van Boven - SP 

Judith Hendrickx – De Bossche Groenen 

Pieter Paul Slikker – PvdA 

Paul Kagie – Leefbaar ’s-Hertogenbosch  

 

 


