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Onderwerp: Raadsbrief met informatie over ontwikkelingen rondom het Experiment Gesloten Coffeeshopketen 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Afgelopen weken is in de media aandacht besteed aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. 

Aanleiding was de publicatie van de tweede rapportage van de adviescommissie, waarin de 

nominatie van de interventiegemeenten wordt genoemd.  

Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de deelname van 

gemeente Midden-Groningen aan de proef. 

 

Op 21 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Midden-Groningen een motie aangenomen met het 

verzoek om de gemeente Midden-Groningen bij het Rijk aan te melden als kandidaat voor de 

deelname aan het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Naar aanleiding van deze motie heb ik op 

25 juli 2018 per brief aan de Minister kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor het 

experiment.  

 

Na de presentatie van de spelregels met de randvoorwaarden voor het experiment is bij ons twijfel 

ontstaan over de kans van slagen. Dat had vooral te maken met de vrees dat aanbod (variëteit) en 

prijs van het legale circuit onvoldoende concurrerend zou zijn ten opzichte van de huidige (illegale) 

situatie. Dan ligt toename van straathandel en criminaliteit voor de hand en dat staat haaks op het 

oorspronkelijke doel.  

 

De betreffende spelregels zijn aanleiding geweest voor samenspraak met uw raad en de twee 

coffeeshops van de gemeente Midden-Groningen over deelname aan het experiment, tijdens de 

commissievergadering van 13 juni 2019. Deze vergadering is voor mij aanleiding geweest om de 

aanmelding van onze gemeente te handhaven, onder de voorwaarde dat aan onze bezwaren 

tegemoet wordt gekomen.  
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Voor onze bezwaren ontmoette ik begrip bij zowel de commissie Knottnerus als bij de ministers, 

met de intentie om daaraan tegemoet te komen.  

 

Op 29 augustus 2019 volgde een officiële bekendmaking  van de deelnemende gemeenten. Midden-

Groningen is –gezien haar geringe aantal inwoners en het beperkte aantal 

verkooppunten/coffeeshops- niet geselecteerd als interventiegemeente.  

 

De commissie Knottnerus heeft zich positief uitgelaten over het ambtelijke en bestuurlijke 

handelen van Midden-Groningen. Ondanks het feit dat Midden-Groningen niet geselecteerd is als 

interventiegemeente, is zij in beginsel wel geschikt geacht voor deelname aan het experiment. De 

commissie Knottnerus adviseert de onafhankelijke onderzoekscommissie van het experiment 

daarom om Midden-Groningen als controlegemeente te nomineren. De onderzoekscommissie zal in 

de komende maanden beslissen over de aanwijzing van controlegemeentes en de precieze invulling 

van deze rol. Vooralsnog is enkel bekend dat deelname als controlegemeente gericht is op 

dataverzameling t.a.v. bezoekersaantallen en overlast.  

 

Ook fungeert de gemeente Midden-Groningen als reserve-interventiegemeente. Indien onverhoopt 

een of meer interventiegemeenten in de voorbereidingsperiode van het experiment uit zullen 

vallen, kan er een aanvullende selectie gemaakt worden uit de  groep potentiële 

controlegemeenten. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen rondom de deelname aan het experiment, zal u tijdig worden 

geïnformeerd.  

 

Bijgesloten treft u het volledige advies van de commissie Knottnerus, gepubliceerd op 29 augustus 

jl. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Mr. A (Adriaan) Hoogendoorn, 

Burgemeester van Midden-Groningen 

 

 
 
 
  

 

 


