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Geachte minister Grapperhaus en minister Bruins,
Rotterdam is een groot voorstander van experimenteren met een vorm van
gereguleerde teelt om een oplossing te vinden voor de achterdeurproblematiek en om
de ondermijnende criminaliteit die hiermee gepaard gaat tegen te gaan. Rotterdam
heeft bij diverse ministers deze wens geuít en is verheugd dat het kabinet het nu
mogelijk maakt om te experimenteren met het gedoogd telen van wiet voor recreatief
gebruik. Rotterdam is voor elke vorm van regulering die leidt tot minder overlast,
minder criminaliteit en tot meer bescherming van de jeugd.
Rotterdam heeft de afgelopen periode aangegeven hoe Rotterdam deelname aan het
experiment voor zich ziet en hoe Rotterdam kan bijdragen aan het slagen van het
experiment. De proef biedt een uitgelezen mogelijkheid om ook de wijze van verkoop
van softdrugs op een andere manier te benaderen dan thans in de huidige
coffeeshops het geval is. Hierbij zouden alternatieve wegen kunnen worden
uitgeprobeerd om klanten te bedienen. Hierbij is verkoop via internet of bijvoorbeeld
via ‘vending machines’ geopperd. Ook het model van zogenaamde staatswinkels
waarin softdrugs zou kunnen worden verkocht is daarbij genoemd, net zoals er in
Scandinavische landen in dit soort winkels alcohol wordt verkocht.
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Nu, na het advies van de Commissie Knottnerus en de reactie van het kabinet hierop,
zijn de contouren van het experiment duidelijker afgebakend.
De adviescommissie heeft onder andere geadviseerd het experiment breder te
trekken: meerdere typen experimenten in meer dan de zes tot tien gemeenten
mogelijk te maken en ervaring op te doen met diverse typen verkooppunten.
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De commissie is voorts kritisch over de ‘eindigheid’ van het experiment. Als vooraf
duidelijk is dat het experiment eindig is zullen steden, telers en coffeeshops mogelijk
minder geneigd zijn deel te nemen.
In een reactie hebt u aangegeven vast te houden aan een experiment wat qua duur
en omvang beperkt blijft; een beperkt aantal gemeenten kunnen meedoen, geen
experimenten met diverse vormen van verkoop en indien het experiment succesvol is,
kan het experiment nog steeds worden afgebouwd.
Rotterdam heeft reserves ten aanzien van deze inrichting van het experiment. De
huidige opzet van het experiment is relatief beperkt van opzet.
Gelet hierop is het de vraag of hiermee een zinvol antwoord op de onderzoeksvraag
kan worden gegeven en of er invloed te verwachten valt op de productie en handel in
softdrugs en of er een daling van de criminaliteit die hiermee gepaard gaat te
verwachten valt. Rotterdam zou graag zien dat het experiment wordt uitgebouwd naar
meer gemeenten en meer soorten experimenten. Met de huidige inrichting van het
experiment kan het zijn dat coffeeshops na het experiment dan opnieuw zijn
aangewezen op het afnemen van softdrugs van criminelen. Dit is voor Rotterdam een
onwenselijke situatie.
De huidige invulling van het experiment roept ook vragen op over de controle en het
toezicht op de coffeeshopbranche. In Rotterdam controleert de politie minimaal drie
keer per jaar elke coffeeshop. Dit is een goed lopend proces. Onduidelijk is hoe de
wijze van toezicht wordt geregeld als niet langer de politie, maar de gemeente het
toezicht op de coffeeshops dient te organiseren.
Een ander belangrijk kritiekpunt is dat alle coffeeshops in een gemeente verplicht zijn
om mee te doen aan het experiment. Rotterdam telt bijna veertig coffeeshops. Het is
lastig voor te stellen dat zij van het ene op het andere moment allemaal tegelijk
moeten overschakelen op de landelijk gekweekte wiet. Dit roept vragen op over hoe
de huidige leveranciers zullen reageren als zij in één klap buitenspel worden gezet.
Het is niet ondenkbaar dat zij in de stad andere afzetkanalen zullen zoeken met alle
gevolgen voor de openbare orde en veiligheid van dien. Ook is onduidelijk hoe
deelname aan het experiment van de huidige coffeeshops afgedwongen dient te
worden en wat voor gevolgen dit heeft als een deel van de coffeeshops niet mee wil
doen. Moeten deze dan gesloten worden?
Rotterdam wil meedoen aan een experiment wat echt een kans van slagen heeft.
Rotterdam vindt het van groot belang dat er diverse typen, diverse soorten
experimenten uitgevoerd kunnen worden. Rotterdam wil de verkoop van legaal
geteelde wiet in ‘eigen hand’ hebben. Rotterdam wil meedoen aan een experiment
waarbij een aantal nieuwe coffeeshops worden opgezet aan de rand van de stad
waarin de landelijk gekweekte hennep wordt verkocht.
Rotterdam stelt hierbij voor om de voorwaarde dat alle coffeeshops verplicht worden
om mee te doen los te laten. Door de huidige coffeeshops van deelname uit te sluiten
kan deels aan bovengenoemde bezwaren tegemoet worden gekomen.
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Ook maakt deelname op deze wijze het mogelijk om een vergelijking binnen de stad
te maken en daarmee nuttige uitkomsten voor het experiment te genereren. Lukt het
deze nieuwe verkooppunten om naast de bestaande coffeeshops een rol van
betekenis te spelen?
Op het moment dat het experiment nader vorm heeft gekregen in de op te stellen
AMvB zal Rotterdam zich uitspreken over deelname aan het experiment. Rotterdam
acht hierbij de kans klein dat zij meedoet als de nu geformuleerde uitgangspunten in
stand blijven.
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