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Geachte heer Bruins, 
 
Op 6 februari jl. is aan ATR voorgelegd het wetsvoorstel uniform experiment gesloten 
coffeeshopketen. Het wetsvoorstel biedt een wettelijke basis om te experimenteren met de teelt 
en verkoop van hennep voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Het doel van 
het experiment is om inzicht te krijgen in de effecten voor de volksgezondheid, criminaliteit, 
veiligheid en overlast. De toelichting vermeldt dat het wetsvoorstel zelf geen gevolgen voor de 
regeldruk heeft, omdat het slechts de wettelijke basis biedt om een experiment uit te voeren. 
Voorwaarden en eisen (aan deelnemers aan het experiment), die mogelijkerwijs regeldruk 
kunnen veroorzaken, worden in een AMvB op basis van de wet vastgelegd. Het concept daarvan 
is – naar het college heeft begrepen - in de tweede helft van 2018 beschikbaar. 
 
Het college heeft conform het Instellingsbesluit het wetsvoorstel op de gevolgen voor de regeldruk 
getoetst. Het is met u van mening dat het wetvoorstel zelf niet voor extra regeldruk zorgt. Dit komt 
omdat het uitsluitend de juridische basis voor het experiment legt. Vanuit de optiek van regeldruk 
is daarom het advies om het wetsvoorstel in te dienen. 
 
ATR zal te zijner tijd ook over het concept van de AMvB adviseren. Vooruitlopend daarop brengt 
het college onder uw aandacht dat het experiment mogelijkheden biedt om de regeldruk rondom 
de teelt en de verkoop van hennep voor recreatief gebruik te beperken. Daarom is ATR zonder 
meer bereid vanuit de optiek van regeldruk inhoudelijke ondersteuning te bieden bij de inrichting 
van het experiment en het opstellen van de AMvB. Over de inzet van onze expertise zijn met het 
secretariaat van ATR afspraken te maken.   
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Het college vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
w.g. 
 
M.A. van Hees R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
 

http://www.atr-regeldruk.nl/

