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1. Aanleiding

De mlnisterraad heeft op 10 december 2021 ingestemd met het starten van de
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van het ontwerpbesiuit tot wijziging
van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.

2. Geadviseerd besluit

U wordt verzocht om In te stemmen met het verzenden van de voorhangbrieven
aan de Tweede en Eerste Kamer door ondertekening daarvan.

I Zoals gebruikelijk
bij het Experiment gesloten coffeeshopketen zullen de brieven tevens worden
ondertekend door uw ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid.

3. Kempunten
De wet- en regelgevlng omtrent het experiment gesloten coffeeshopketen is op
1 jull 2020 In werktng getreden. Op die datum Is de voorbereidingsfase
aangevangen. In het kader van de voorbereiding is gebleken dat enkele eisen voor
coffeeshophouders en telers aanpassing of verduidelijking behoeven. Dat vergt
wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen.

Op grond van artikel 13 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen dient
het ontwerpbesiuit eerst gedurende vier weken te worden voorgehangen bij de
TWeede en Eerste Kamer, Vanv*ege het kerstreces zai deze periode feitelijk langer
duren, omdat ten minste 3/4 deel bulten het reces moet vallen.

De mlnisterraad heeft er op 10 december 2021 ook mee ingestemd dat, indien de

Pagina 1 van 2



voorhangprocedure niet tot wezenlijke wijzigingen leidt, het ontwerpbeslult daama Mc^ettewetgevtnoen
kan worden voorgelegd aan de Afdeling advisertng van de Raad van State. lurtdisch* zaken

Ouster 2 -

gezondhetdsbescheiming en
TO«liCntlllfl iredlsche etbiek

Kwimcrk

a. Draagvlak polltiek 3289328 i020779-w]z
Het ontwerpbeslult bevat beperkte Inhoudelljke en technische aanpassingen, die
naar verwachting welnig polltieke aandacht zullen genereren.

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communtcatie
Geen bijzonderheden.

c. FInancl&e en personele gevolgen
N.v.t.

d. Juridische aspecten haalbaarheid
Geen bijzonderheden.

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veidpardjen)
De voorhangbrieven zijn opgesteid door WJZ.

f. Gevolgen administradeve lasten
N.v.t.

g. Toezeggingen
N.v.t.

h. Fraudetoets

N.v.t.

5. Xnformatie die niet openbaar gemaakt kan worden
In deze nota zyn alle tot personen herieidbare gegevens op ambtelijk niveau
onleesbaar gemaakt.
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