
 

 

Toelichting 

Deze regeling voorziet in de instelling van de Adviescommissie experiment gesloten 

coffeeshopketen (hierna: commissie). Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de aankondiging, 

gedaan bij brief van 15 december 2017, van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister 

voor Medische Zorg om een onafhankelijke commissie op te richten die zal adviseren over de 

nadere uitwerking van het uniform experiment met de teelt en verkoop van hennep in een gesloten 

coffeeshopketen (Kamerstukken II 2017/18, 24077, nr. 406).  

De instelling van de commissie is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet 

adviescolleges, dat het mogelijk maakt om bij ministeriële regeling een adviescollege in te stellen 

voor de duur van de advisering. Het betreft hier één advies dat uit twee onderdelen bestaat. Voor 

elk van die onderdelen is een aparte einddatum vastgesteld. De benoeming van de leden geschiedt 

bij (apart) besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Medische Zorg, in 

overeenstemming met artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges. 

De commissie krijgt tot taak te adviseren over verschillende onderdelen van het experiment die in 

artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van deze regeling zijn opgesomd. Die onderwerpen 

omvatten de teelt van hennep, selectiecriteria voor gemeenten die deelnemen aan het experiment, 

de deelname door coffeeshops, preventiemaatregelen, toezicht op de naleving en de handhaving 

van de regels van het experiment en de meting van effecten. Daarnaast wordt de commissie 

gevraagd een voorstel te doen voor gemeenten die zouden moeten deelnemen aan het experiment 

(artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b). 

Omdat de instelling van de commissie beperkt is tot de duur van de advisering, bevat deze regeling 

een horizonbepaling. Die houdt in dat de regeling per 1 januari 2019 vervalt. Dat betekent dat de 

commissie na afronding van haar advies (uiterlijk) op 15 november 2018, voldoende tijd heeft om 

de archiefbescheiden over te dragen aan het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en in kopie aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarna vervalt de 

instellingsregeling en is ook de commissie opgeheven. 
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