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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper 'ment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: IG1 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen S en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Dat is vanuit meerdere gezichtspunten 
niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

zie boven 

16.2.a.; 	ja? 
19.1.d. 

art. AMvB 

ja? 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rn': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.b.; 
19 1 d 

16.1.a.; 
16.1.6.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

Beoordeeld door: IGJ ME), RIVM 	 RVO 
C,1,7.mg), Politie Mi), BMC 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 111~), RVO 
=ti), Politie WEI), BMC MW. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 	ja? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d. 
kwaliteit leveren? 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
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ja 3.4 
	

Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: IGJ 	), RIVM ~), RVO 
[ 	7 ), Politie MI), BMC 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.5 Voorbereidingstijd Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWUZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

16.2.m.; 
19.1.d. 

nee er is een optie. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 	RVO 
 	), Politie  wi ), BMC 	). 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d.  

ja Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en • 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: lal MMO, RIVM(~),  RVO 
win), Politie—),  BMC 	). NVWA 
111.111.1111.1111.1, leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

NB een ~liallailli~  geeft 
grote klimaattechnische problemen 

3.9 Hygiëne ja Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

• 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: IGJ tm), RIVM 111~§), NVWA 
0111111111~), RVO 	), Politie im), 
BMC WOW 

16.2.h.; 
19.1.d. 



Beschrijf de wijze waarop de verschillende 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
warden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. n van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 	• 
dezelfde varieteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 

unsters etc. 

Bedrijfsplan (deel 4) 

Bemonstering 
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16.2.h.; 
15.2.b.; 
19.1.d. 

ja? 3.10 
	

Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming  

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WIM VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen.  

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgmiddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

3.11 	Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
n artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? zie boven 

ja 3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen.  
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door: IGJ  tem  RIVM 	 NVWA 
RVO  tons ), Politie Mi), 

BMC elM1). 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Ja? 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC).  

denk aan houdbaarheidstermijn 

goed omschreven. NB op CoA moet alleen THC en CBD 
opgenomen worden, niet THCA en CBDA 

zie boven 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 



Algehele 
bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie. 

4.1 

4.3 Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Beoordeeld door: IGJ 	BMC ja 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

iets te algemeen geformuleerd 

NB moet nog in gang worden gezet 

Beoordeeld door: IGJ gel), BMC  uw.  Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 
consumenten. Dat is ongewenst 

zie boven 

Beoordeeld door: IGJ 	) en IJenV i 	). 

Beoordeeld door: lal 	en UenV ta). Bij vragen 
hierover kan VWS 211111) hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

4.2 	Medewerkers ja? 

ja? 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

nee? 

ja? 

5.5 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

5.6 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 

Levering / vervoer 

16.2.k.; 
19.1.d. 

16.2.o.; 
19.1.d. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

Beveiliqinqsplan (deel  

Vooraad en opslag 

B 	 ste meldings 
ver 	't  ie nodig zijn om 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denka 
omgevingsvergunning e.d.. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen a 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedriffsprocessen.i. 

betrekken 
offee 	boude 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
etre_,tbi de inhpude v y eving van het 

Track-and-trace 4.4 
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Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 1 

5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 	 Beoordeeld door: lal 	) en IJenV 
15.2.g.; 
19.1.d. 



2.2 Inrichting lecatf els)  
deelt 

ja? zie boven Eindoordeel aanvraag-formulier deel 2 (locat els) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
Teeltplon (deel  

3.1 Producten en 	Benoem alle eindproducten die u gaat 
productie-methodes 	produceren (zoals gedroogde hennep. hasjiesj) 

en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start 
van de teelt tot eindproduct dat klaar Es voor de 
levering aan de coffeeshops. 

3.2 Planten.varideiten 	Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil 
gaan telen. 

3.3 Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teehopperviakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie perjaar. 

3.4 Productievolume 	Benoem de beschikbare hoeveelheid 
voorbereidingsfase 	eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 

hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops al 
een half jaar nadat tr mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van lenV en VWO 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

3.6 Productievolume 	Benoem het verwachte jaarlijkse 
experimentfase 	productievolume van eindproducten (zoals 

gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

3.7 Productiematerialen 	Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

3.10 Plagen, dekten en 
onkruiden 
gewasbescherrning 

3.12 (eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsnukken zoals diploma's, een kruk-
record' etc. 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: IGJ 
Datum: 
Naam onderneming: 

IP  2  
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijnessentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen ontbreken 
(benoem wat ontbreekt), en/of de beschrijving 
bevat onjuiste informatie (benoem wat onjuist 
is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannernelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
Informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
le! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment  2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. lel.d.). 

Onderwerpen 	Vraag op aanaraagformulier Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingurfteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan da criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk  kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatlef toerijkende en bestendige productie? 

Vraag art AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gaborAv(en) (zoek 
gesloten gebouw, kas, etc.), de Indeling en 
bestemming van de ruimten, de oppervlakte en 
inhoud. Voeg een plattegrond toe die deze 
beschrijving onderbouwt. 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
fedlitaft in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

mom.  Dat is vanuit meerdere 
gezichtspunten niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

ja? 
19.1.d. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. ~e van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). 
Joints: omschrijf het productieproces. 

Zijn het bekende / beproefde 
productiemethodes? Kun je hiermee de gewenste 
opbrengst en kwaliteit leveren? 

16.1.b., a? 101c   

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en 
hasj). Zijn het bestaande/bekende varietelten? 

Beoordeeld door. IGJW3 MUM kr—  1, RVO 
(Tieneke), Politie (John), BMC (Marco) 

nvt ja 
19.1.d. 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)̀ : a.120 gram 
per plant. 
-Aantal planten per ms: PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar gem. 

Beoordeeld door. IG1  tem  RIVM 	),RVO 
aso ). Politie kall,BMC  CM). 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 16.1.a.; 
16.114 
16.2.1; 
19.1.d. 

la 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg perjaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops In 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg 
perjaar). hoeveel heb je dan per teler nodig om 
te kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkanten meter perjaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; 
variëteit C: ca. 600 gram. 

19.1.d. 
Ja Beoordeeld door. IGI 	RIVM 

EMIL Politie sáte ; 1, 

Voorbereidingstijd 	Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig hoeft (vanaf het 
moment dat tr mogelijkerwijs over een 
aanwijdng van de ministers van lenV en VWO 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen loutie): max. 111 MAANDEN 

er is een  oRtiewszewp~~3124  
~MS 

nee 

Beoordeeld door.161 	91,1 	1, RVO 
Ragal ), Politie tf 1. Bt.IC 

Ja 
19.1.d. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zeden/stekken, groeimedium, mestnonen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
orde beoogde productie op deze locatie. Mbt 

meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en 
verder). Eventueel (nog checken bij andere 
instellingen): kennis van relatie gebruikte 
meststoffen en kwaliteitseisen (bv zware metalen 
en micro verontreinigingen). 

Beoordeeld door. lul  jigi , RIVM IMINE ), RVO 
mag  ). Politie  tia 	). NVWA 

51.1~1.211111'' 'he" mee. 

16.1.a; 
16.2.b.; 
15.21.; 
19.1.d. 

ja 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsrvirrite droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
Plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 	Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

ja? 16.1.a.; 
16.21, 
19.1.d. 

Beschrijf de hygrenemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt 
oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 

"'vervuiling, micro-organismen, plaag& eren (bije 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door lul 	RIVAI 

illIll11  RVO  t;: 	 )• 
BMC 	). 

3.9 Hygiëne 16.2.h.: Ja 

Beschrijf de maatregelen waarmee Li plagen, 
dekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbeschertning en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziekt. (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAM WITTE VOEG, 
LUIS, MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgrniddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

16,2.h.: 
16.2.b.: 
19.1.d. 

ja? 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9,10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
orn te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.11.; 
19.1.d. 

ja? zie boven 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervaring 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele Jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teeleen. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP 7 

geoordeeld door. lal 	, RIVM  IVEL  j) :VA  
),RVO  MEMO  ir P*" 

je 

geeft NB een tig 
grote klimaartechnische problemen 

16.1.m.: 
19.1,d. 

16.2.e.; 
19.1.d. 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenz) uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 

Taakstelling (00). Niet financieel! 

4.4 
	

tr 3,2nd•traca 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemeliRt kunnen maken dat hij In staat is am tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMv8). 

ie 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 2 

1,2, 
16.2.i., 
19.1d, 

ja 

Eindoordeel deel 3 )teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanwezig )teeltplan) aaneineli0i la? 
Bedrijft?. MMO  

Beschrijft wijze en frequentie van 
bemonstering. Moet homogeen en 
afspiegeleing vormen van de bijhorande oogst. 
Beschrijft ook hoe monsters en partijen aan 
elkaar gerelateerd wonden (bijv, door middel 
van bepaalde coderingen). Volgens een 
geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 
van het Besluit EGC en artikel lens van de 
Regeling EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van M.I. (koel en droog) waarbij ander andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hyglene (ongedierte), voorraadbeheer en (botsing 
van) houdbaerheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheid...mijn in relatie eet teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
pr.entatief monster te komen. Voldoet aan 
eisen (waaronder artikel loven de Regeling EGC).  

le 
	

denk aan houdbaarheidstermijn 

goed omschreven. NB op CaA moet alleen THC en CBD 
opgenomen wonden, niet THCA en CODA 

zie boven 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

16.2.d.; 
19.1.d. 

16 2 k, 
19.1.d 

ja Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie. 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit 
zijn: management, financieel beheer, 
administratief beheer, personeel, inkoop, 
verkoop/marketing, transport, beveiliging en 

• milieu (dit zijn voor ons algemene 
onderwerpen. De waag is of alles uitvoerig door 
het bedrijf moet wonden beschreven of dat 
volstaat bij bijvoorbeeld administratie dat hij dit 
uitbesteedt aan administratiekantoor X.)  

Past het bij het teeltplan? In ons optiek Mn do 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Beoordeeld door lal rd 	) 0.1 
	

Algehele 
bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) 
van alle medewerkers (vast en ingehuurd) 
betrokken bij de bedrijfsvoering per onderdeel 
van de bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aan ggggg even? 
Dit zijn minimaal: ...PM. Ook dO rijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar 
een organigram van de inrichting van het 
Personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en 
kwaliteit medewerkers en fundies zoals 
aangegeven? Alleen koppeling tussen aantal 
medewerkers en uit te voeren activiteiten is 
relevant. Opleidingsniveau Is relevant bij de uit te 
voeren taken. Degene die administratie doet 
heeft wel financiële kennis nodig. Idem zou 
gelden voor teek. Toetsen tussen begroting en 
kosten medewerkers. 

16.1.; 
19.1.d. 

ja? iets te algemeen geformuleerd 0.2 
	

Medewerkers 

ja? N8 moet nog in gang warden gezet 16.2.n.; 
19.1.d. 

ja 

nee? 

Bzschrijr je wijze ..czzroo glzr w-Pdcen aan 
gzstelde elsen zen aanzien van trac)5.1race. • 
PenZ ean het .-er7zsrk 

beciffifIchweww)••• •  

Bzsz5,:f •wpc  

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het 
is mogelijk om volgens deze beschrijving te 
werken oP de beoogde locatie, met beoogde 
middelen (zie teeltplan) 

16.2.j.;  

Beoordeeld door IG1 WEI  , BMC tam  1. Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijringsgrond op zich vormt. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 

consumenten. Dat is ongewenst 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

•4 5 
	

hstrekken 

Eindoordeel deel 0 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bed riOspl n) 
Elevrilioinosplon (deel 
g 

(a? de boven 	' 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

le Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasji.j wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjies)) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Beoordeeld dooc IGI kia en Pen,/ 	). 5.5 
	Voora ad en opslag 

ie Beschrijf de wijze waarop u lorgn voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoervan uw 
producten naar de coffeeshop,. Geef daarbij 
aan welke maatregelen u treft om het transport 
incl. de overdrachtsmomenten te (laten) 
beveiligen (en de administratie daarvan). 

Het tijm beveiligingsmaatregelen spedfiek voor 
het hebben van voorraad beschr.en. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? doogen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Beoordeeld door lal to en IlenV 	). Bij vragen 
hierover kan VWS WEN  ) hun op basis van zijn 
kennis adviseren. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 

5.6 	Levering / vervoer 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genaamd 
in artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsrmatregelen 	Hier toetsen we de samenhang tussen en de 	16.2.a.; 	ja 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 	16.2.5.; 
de route afval(vernietiging). 	 het weglekken tijdens afval 	 19.1.d. 

opslag/vervoer/vernietiging). 

Beoordeeld door lol ei en IlenV 5.7 
	Arval(vernietiging) 



Onderwerpen 

Inrichting locatie(s) 
(deel 2) 

2.2 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Dat is vanuit meerdere gezichtspunten 
niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

Teeltplan (deel 3) 
3.1 
	

Producten en productie 
methodes 

■ 
Planten-variëteiten Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 

Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 
16 1 b 	ja 
19 1 d 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	 Doc. 3 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment esloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: IG.1 
Datum: 
Naam onderneming: 	MtlaWgZ.  
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

ja? 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de zie boven ja? 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rn': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 	}, RVO 
(,7770),  Politie (M), BMC  ME). 

Beoordeeld door: IG1 da), RIVM 11.11), RVO 
0,M),  Politie (E), BMC 211111). 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.6.; 	ja? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d 
kwaliteit leveren? 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 
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ja 3.4 
	

Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een halfjaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedrimgd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: IGJ i 	), RIVM ( 	), RVO 
), Politie 17;;;,), BMC 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.5 nee ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max: 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

16.2.m.; 
19.1.d. 

er s een  optie.. ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: lal 1111.), RIVM 	RVO 
MEE ), Politie  gig  BMC 	). 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: lal *1,2 ), RIVM 	), RVO 
wow  Politie  iggi),  BMC 	). NVWA 
elialli~) leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optréden van ziekten en 
plagen. 

NB een italla 	 geeft 
grote klimaattechnische problemen 

3.9 Hygiëne ja Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: lal  21111 ) , RIVM  wem  NVWA 
111.11111~11.), RVO  1E~  Politie Wi, 
BMC r  ). 

16.2.h.; 
19.1.d. 



e 
produkten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken, 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van.  
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministériele Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

3.14 Bemonstering 

Bedrijfsplan (deel 4) 
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16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? 3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming  

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WETTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen.  

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgmiddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

3.11 	Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

ja? zie boven 

ja 3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 	), NVWA 
RVO 	), Politie i 77g,), 

BMC MIE). 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Ja? 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC).  

denk aan houdbaarheidstermijn 

goed omschreven. NB op CoA moet alleen THC en CBD 
opgenomen worden, niet THCA en CBDA 

zie boven 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 



Algehele 
bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie. 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

ja Beoordeeld door: IGJ 	), BMC 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig.idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

iets te algemeen geformuleerd 

NB moet nog in gang worden gezet 

Beoordeeld door: IGJ 	 „ ), BMC 	). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 
consumenten. Dat is ongewenst 

zie boven 

Beoordeeld door: IGJ Wo ) en UenV ( 

Beoordeeld door: IGJ MI) en UenV MI). Bij vragen 
hierover kan VWS  mai ) hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

Medewerkers ja? 

ja? 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

nee? 

ja? 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 

Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 	Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 	 het hebben van voorraad benoemd. 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Levering / vervoer 

16.2.k.; 
19.1.d. 

16.2.o.; 
19.1.d. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

Beveiligingsplan (deel  

51 
Vooraad en opslag 

e vereit 
ngen die n 	 'derneming  

op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denk aan  :'. 
omgevingsvergunning e.d.. 

4.3 	Relevant.  
Meldingsp 
vergunningen 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan de 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocesse n 

4.4 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
coffeesho.19mdflis 	betrekt, de iphoud, en vormgevip .va, het 
betrekken 
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Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 3 

5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

Beoordeeld door: IGJ  tm)  en UenVillin). 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 
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Doc. 4 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen/onderdelen benoemd? tt het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen ontbreken 
(benoem wat ontbreekt), en/of de beschrijving 
bevat onjuiste Informatie (benoem wat onjuist 
Is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
Informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (we.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
Is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat b om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een  representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.0. 

Beoordelaar: IG.1 
Datum: 
Naam onderneming: 	aállaff~1~11 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Vraag art. AMvB Aan 
criterLt 
voldaan? 

Onderwerpen 	Vraag op aanwaagformulier Basordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
jubtheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
Invlitatief toerijkande en bestendige productie? 

16.2.a.; ja? 2.2 
	

Inrichting; locorkld  
tdeelj 

Beschrijf de inrichting van dezelocatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals 
gesloten gebouw, kas, etc.), de indeling en 
bestemming van de ruimten, de oppervlakte en 
inhoud. Voeg een plattegrond toe die deze 
beschrijving onderbouwt. 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Dat is vanuit meerdere 
gezichtspunten niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

je? Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (Ipcal ejs) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de zie boven 
Teel folon (deel 3) 

3.1 Producten en 
productie-methodes 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start 
van de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien_ Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). 
Joints: omschrijf het productieproces. 

Zijn het bekende / beproefde 
productiemethodes? Kun je hiermee de gewenste 
opbrengst en kwaliteit leveren? 

ja? 10-1&1151~111111~W 16.1.b.; 
19.1.d. 

nvt 3.2 
	

Planten-variëteiten 	Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die o wil 
gaan telen. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en 
hasj). Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Beoordeeld door lal 	RIVM 	), RVO 
). Politie  1.11.-UMC... 

16.1.b.: 
19.1.d. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 16.1.a.; 
16.1.b.: 
16.2.b.; 
19.1.d. 

3.3 
	

Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teelt batch, de beoogde opbrengst Per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie 	• 

Wat Is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Hos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per ma: PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar gem. 

Beoordeeld door 	, RIVM 	), RVO 
"BMI), Politie` ), 	). 

ja 3.4 
	

Productievolume 	Benoem de beschikbare hoeveelheid 
voorbereidingsfase 	eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 

haaji.j) Per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een halfjaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en bi één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers ven lenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van o. 6503 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops In 
d.lenemende gemeenten van ca. 65.030 kg 
per jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om 
te kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; 
variëteit C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door. IGI 	, RIVM 	RVO 
mis 1, Politie  mi  BMC ' 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft lootte): max 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

n ee 	er is een optie. 12,1a-551,21,LA 
EZERINWEE 

Voorbereidingstijd 	Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd IJ 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van lenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan 

 
coffeeshops en benoem de geschatte 

hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

la Productievolume 
experirnentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.0) 
(minimaal) ca. 6.500 kg per ja ar per teler. 

Beoordeeld door lal 	, RIVM _ - 	-T 1.  RVO 
Politie 	Br., 

16.1.b.; 
19.a d. 

16.1.a.; 
16.2.b.: 
16.2.h.; 
19.1.d. 

7 
	

Productiematerialen 	Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen Inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoven: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2033/2003, Bijlage I, 
uhvoeringsbeslurt m.tstoffenwet art 9 en 
verder). Eventueel (nog chaoten bij andere 
instellingen): kennis van relatie gebruikte 
meststoffen en kwaliteitseisen (bv zware metalen 
en micro verontreinigingen). 

Beoordeeld door. IGI 	, 	 Rvo 
misi). Politie 	 1 

.11~42-3 leestj 	alleen mee. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja? Klimaatbeheersing 	Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen.. 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimt.: teeltruimte, 
venverkingsmintte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasb.cherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

NB  ..^11:01111~1111111211~1~  geeft 
grote klimaattedsnische problemen 	• 

Hygiëne 16.2.11.; ja Beschrijf de hygienemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende ontrole op een schoon teek 

oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door IGI 	RIVM ke, 
-),RVO Iffiee),Politie j 
BMC.1.1). 

16.2.b.; 
19.1.d. 

110 
	

Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasb.cherrning 

Beschrijf de maatregelen waarmee o plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende riekt. (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VOEG, 
LUIS, MUT, TRIPS) plus de daarbij Passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd onform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgrniddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

3.11 Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
!wat u al bij de vragen 9,10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden opvragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

ja? zie boven 16.1.a.; 
16.2.b.; 

ja 3.12 (eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-
record' etc 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervaring 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. E.. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door. 101 	RIVM  min ), 
1.111111111~111)•RV°1111~)' Politie les -I. 
BMC 

16.2.0.; 
19.1.d. 



6.1J 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanwager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) eanerneliOt kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, Incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

je 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 4 

le 

ie 

la? 
geddifsplan Idee141 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren. opslag 	• 

Beschnjft weze en frequentie van 
bemonstering. Moet homogeen en 
afspiegeleing vormen van de bijhorende oogst. 
Beschrijft ook hoe monsters en partijen aan 
elkaar gerelateerd worden (bije. door middel 
van bepaalde coderingen). Volgens een 
geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 	16.2.d.; 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 	19.1.d. 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 
van het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de 
Regeling EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en C8D. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidsterrnijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC.gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatie( monster te komen. Voldoet aan 
eisen (waaronder artikel 10 van de Regeling EGC).  

denk aan houdbaarheidstermijn 

goed omschreven. N8 op CoA moet alleen THC en CBD 
opgenomen worden, niet THCA en CODA 

zie boven 

16.2.h.; 
16.21; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van da aanvraag ([eenplan) aa etnel(ft-"  

19.1.d. 
ia Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 

bedrijfsadministratie. 
Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit 
rijn: management, financieel beheer, 
administratief beheer, personeel, inkoop, 
verkoop/marketing, transport, beveiliging en 
milieu (dit zin voor ons algemene 
onderwerpen. Oe vraag is of alles uitvoerig door 
het bedrijf moet wonden beschreven of dat 
volstaat bij bijvoorbeeld administratie dat hij dit 
uitbesteedt aan administratiekantoor X.)  

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 

beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Beoordeeld door:1611 	BNIC 	) 4.1 
	

Algehele 
bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 	Zijn essentiále functies/taken aangegegeven? 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) 	Dit zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
van alle medewerkers (vast en ingehuurd) 	onderwerpen en je vraagt hier &eerlijk naar 
betrokken bij de bedrijfsvoering per onderdeel een organigram van de inrichting van het 
van de bedrijfsvoering inclusief aantal. 	personeel.  

le de business haalbaar met het aantal en 
kwaliteit medewerkers en functies zoals 
aangegeven? Alleen koppeling tussen aantal 
medewerkers en uit te voeren activiteiten is 
relevant. Opleidingsniveau is relevant bij de uit te 
voeren taken. Degene die administratie doet 
heeft wel (Mande/le kennis nodig. Idem zou 
gelden voor teelt. Toetsen tussen begroting en 
kosten medewerkers. 

4.2 
	

Medewerkers 16.2.0.; 
19.1.d. 

ja? iets te algemeen geformuleerd 

ja? 

ja naJcbdif de wiize waarop u gaat voldoen aa 
gestelde ,n--‘,) ten aanzien van racIjItrece., 
Denk aan bet cerwerken in de 

edrijfaerccessan. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), e.. 110 
opgave nodig. (Uirvoeringsorgannatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt  Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het 16.2.d.; 
is mogelijk om volgens deze beschrijving te 	16.2.1.; 
werken op de beoogde locatie, met beoogde 	19.1.d. 
middelen (zie teeltplan)  

N8 moet nog in gang worden gezet 

Beoordeeld door: IG1 	BMC Mtm2 ). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afivijzingsgrond op zich vormt. 

4.4 	riav,aod-trare 

6.2.n.; 
19.1.d. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 
consumenten. Dat is ongewenst 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (hedriffspl n) 
Beveilioinosplan (deel 

betrekken 16244 
19.1.d. 

nee? 

ja? zie boven 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang Veer de voorraad). 

Beoordeeld door. IGI ka en IlenV i. 	) 5.5 
	

Vooraad en opslag 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van con 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij 
aan welke maatregelen u treft om het transport 
incl. de overdrachtsmomenten te (laten) 
beveiligen (ende administratie daarvan). 

Het lijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe b( en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Beoordeeld door. 'Cd ia  en BenV 	). Bij vragen 
hierover kan VWS timaij hun op basis van zijn 
kennis adviseren. 

5.6 	Levering/vervoer 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
adminbtratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd 
in artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geel daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het asco van 'weglekken' via 
de route efiral(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

5.7 
	

Afval(vernietiging) 16.2.a.; 
16.2.g., 
19.1.d. 

ie Beoordeeld door. IG1 wo  en lienV 	) 



Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d. 
kwaliteit leveren? 

Inrichting locatie(s) 
deelt 

ja? 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar: IGJ 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat on'uist is . 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder gecontroleerde 
omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en levering tijdens 
experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang een (door de 
ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste tien variaties 
(art. 19.1.d.). 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals 
gesloten gebouw, kas, etc.), de indeling en 
bestemming van de ruimten, de oppervlakte en 
inhoud. Voeg een plattegrond toe die deze 
beschrijving onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

ja? 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 	ja? zie boven 
Teeltplan (dee1.3) 
Producten en productie 
methodes 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). 
Joints: omschrijf het productieproces. 

10.1 .c 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 
Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rd: PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

ja 

ja 

ja 

Beoordeeld door: IGJ f 	), RIVM ( 	), RVO 
iffigii),  Politie 	), BMC 	). 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 1' 	), RVO 
MMMI), Politie Om ), 	 ). 

Beoordeeld door: IGJ ( 	), RIVM 	), RVO 
-^,q), Politie ( 	), BMC 	) 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kvvlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Dat is vanuit meerdere gezichtspunten 
niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

Onderwerpen 

16.1.b., 
19 1 d. 

16.1.a.; 
16.1.6.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

Productievolume 
voorbereidingsfase 

Ainimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	 Doc. 5 



Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

er is een optie.`i 

REEREEME 
3.5 Voorbereidingstijd 16.2.m.; 

19.1.d. 
nee A2111111111E 

3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: IG1  IEL  RIVM  MEE ), RVO 
egaR), Politie ta ), BMC 	71). 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 16.1.6.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd:. 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en 
verder). Eventueel (nog checken bij andere 
instellingen): kennis van relatie gebruikte 
meststoffen en kwaliteitseisen (bv zware metalen 
en micro verontreinigingen). 

Beoordeeld door: lal 	), RIVM 	RVO 
( 	'1), Politie 	), BMC I 	). NVWA 

)". 	) leest alleen mee.  

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.13.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

NB eeni 	 E,4_ geeft 
grote klimaattechnische problemen 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.13.; 
19.1.d. 

ja? 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: IG1  ME),  RIVM  mie  NVWA 
1111111~111),  RVO  ~11),  Politie i ), 
BMC  (11111). 

3.9 Hygiëne 16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgmiddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.13.; 
19.1.d. 

ja? zie boven 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 	Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 	wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
telen, produceren en verwerken van gewassen. mensen in dienst met tuibouwkundige 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 	achtergrond 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

3.12 (eigen) teeltervaring Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 	NVWA 
'22), RVO 11~), Politie tm ), 

BMC 	) 

p 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegelin 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van  s 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Den 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koelen droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

denk aan houdbaarheidstermijn 

goed omschreven. NB op CoA moet alleen THC en CBD 
opgenomen worden, niet THCA en CBDA 

Icing, vooraard 
slag 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

3.14 Bemonstering 16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) aanemelijk Ja? zie boven 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Bedrijfsplan (deel 4) 

4.1 Algehele 
	

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoering en 

	
bedrijfsadministratie. 

bedrijfsadministratie 

16.2.k.; 
19.1.d. 

Beoordeeld door: IGJ ( 	), BMC ja 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? 
Dit zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en 
uit te voeren activiteiten is relevant. 
Opleidingsniveau is relevant bij de uit te voeren 
taken. Degene die administratie doet heeft wel 
financiële kennis nodig. Idem zou gelden voor 
teelt. Toetsen tussen begroting en kosten 
medewerkers. 

4.2 Medewerkers 16.2.o.; 
19.1.d. 

ja? iets te algemeen geformuleerd 
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Beschrijf de vereiste Meldingsplrc  
vergunningen die nodig zijn om de onderra 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voere 
inclusief verwachte termijn van verlenen o 
termijn waarop deze wordt verleend. Den 
omgevingsvergunning e.d.. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen a.  
gestelde eisen ten aanzien van track&trac 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsproc es , 

4.3 	Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

4.4 	Track-and-tracé 

Beschrijfwijze waarop u de toffe 
coffeeshophouders 	betrekt bij d 

assortirnen 

be rekke 
ormgev ng 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 5 

ja? 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

nee? 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

NB moet nog in gang worden gezet 

Beoordeeld door: IGJ 	BMC r j. Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 
consumenten. Dat is ongewenst 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsp an) ja? zie boven 
Beveiligingsplan (deel  

51 
16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Beoordeeld door: IGJ M) en IlenV 5.5 
	

Vooraad en opslag 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Beoordeeld door: lal OM) en IlenV 	). Bij vragen 
hierover kan VWS MM) hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

5.6 	Levering / vervoer 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 	Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
de route afval(vernietiging). 	 het weglekken tijdens afval 

opslag/vervoer/vernietiging). 

5.7 
	

Afval(vernietiging) 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beoordeeld door:  IG.11m)  en IlenV 



Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

gfCri~mili  Dat is vanuit meerdere gezichtspunten 
niet gewenst. Plattegrond niet te lezen 

Teeltplan (deel 3) 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

3.1 Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 6 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: IG.1 
Datum: 
Naam onderneming: 	10.2.a 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderwerpen 

Inrichting locatiels) 
(deel 2) 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	ja? 
19.1.d. 

art. AMvB 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de zie boven ja? 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per 	PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beoordeeld door: IGJ  ME),  RIVM ME), RVO 
MMI),  Politie Ma), BMC ME ). 

Beoordeeld door: nl  eas  RIVM 	 RVO 
§M§§), Politie aa), BMC 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 	ja? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d 
kwaliteit leveren? 

16 1 b 
	ja 

19.1.d 



10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 6 

ja 3.4 
	Productievolume 

voorbereidingsfase 
Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: IGJIIII), RIVM ~), RVO 
), Politie 2111),  BMC 

16.1.b.; 
19.1.d. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

nee 3.5 Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd er is een optie. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: lal gia), RIVM i 	), RVO 
3), Politie 	BMC 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimediUm, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 	), RVO 
), Politie 	BMC 11.1111).  NVWA ,a)  leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

NB een ta§~~~ geeft 
grote klimaattechnische problemen 

3.9 Hygiëne Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

ja Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bije 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 	), NVWA 
all11~1.),  RVO  tam),  Politie i ), 
BMC  mw. 

16.2.h.; 
19.1.d. 
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3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MUT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

men stapt iets te makkelijk over van bekende 
bestrijdinsgmiddelen naar onbekende 
bestrijdingsmiddelen 

3.11 	Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja? zie boven 

ja 3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door: lal  taw  RIVM 11.111.), NVWA 
, 	RVO ~), Politie f7- ), 

BMC 

16.2.e.; 
19.1.d. 

king, voo 
en opslag 

rijf de wijze waarop 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling. 
en verpakkingsmate ia 
productkenmerken 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja denk aan houdbaarheidstermijn 

3.14 Bemonstering 16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

goed omschreven. NB op CoA moet alleen THC en CBD 
opgenomen worden, niet THCA en CBDA 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) Ja? zie boven 
Bedrijfsplan (deel 4) 



Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
g. millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 

opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

4.3 	Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 4.4 

4.5 	betrekken Het wordt omschreven. Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
coffeeshophouders 	betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 

timent. 

e 	 ir 
t *  

verg 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denk 
omgevingsvergunning e.d.. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat vold 
gestelde eisen ten aanzien van track&ti 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsproce 
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Beoordeeld door: IGJ 	BMC 	). Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

4.1 
	

Algehele 	 Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

16.2.k.; 
19.1.d. 

ja 

4.2 	Medewerkers Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou geldén voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

16.2.o.; 
19.1.d. 

ja? iets te algemeen geformuleerd 

ja? 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

nee? 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

NB moet nog in gang worden gezet 

Beoordeeld door: IGJ 	), BMC 	). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

men is nog zoekende naar samenwerking. Er staan ook 
wat andere plannen tussen voor direct contact met 
consumenten. Dat is ongewenst 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) ja? zie boven 
Beveiligingsplan (deel  

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Beoordeeld door: IGJ 	) en UenV tEM). 5.5 
	

Vooraad en opslag 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Beoordeeld door: lal 1M) en UenV MI). Bij vragen 
hierover kan VWS Mag hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

5.6 
	

Levering / vervoer 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

ja 
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5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 	ja 	Beoordeeld door: lal 	) en IJenV 
16.2.g.; 
19.1.d. 



Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 
Datum: 
Naam onderneming al~iMIEMW 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer:  

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Beveiliqinqsplan (deel 
5i 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

16.2.a.; 	Ja? 
16.2.g.; 
19.1.d.  

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

■ 

Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

Organisatorische 
maatregelen 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgende 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 

Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

Beoordeeld door: VWS 
	

) en JenVM). 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvf3). 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 



Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 

Datum: 

Naam onderneming:  ;w  

KvK n r: 

KvK vestigingsnummer:  www:7;77 

Beveiligingsplan (deel 

Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

Organisatorische 
maatregelen 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

art. AMvB 

Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

16.2.a.; 	Ja? 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Beoordeeld door: VWS 
	

) en JenV la/Nee 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	

Doc. 8 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep expert  esloten coffeeshopketen 
Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgeride 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
	

Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 



Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Beveiliqinqsplan (deel 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

5.1 	Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

Organisatorische 
maatregelen 

Ja? 	Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beoordeeld door: VWS t?,,nr-.1)  en JenV tUr1 ). 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	

Doc. 9 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experim esloten coffeeshopketen 
Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: MEM 
KvK vestigingsnummer:  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager-aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgende 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 



Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 

Datum: 

Naam onderneming: Triztr.77,7g,..7.777.7  
KvK nr 	ms  

KvK vestigingsnummer: 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

16.2.a.; 	Ja? 
16.2.g.; 
19.1.d. 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	Ja/Nee 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Beveiliqinqsplan (deel 

Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

Organisatorische 
maatregelen 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	

Doc. 10 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep expert esloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen S en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgende 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 

Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

Beoordeeld door: VWS (m; 2n,,)  en JenV 	). 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
	

Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 11 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 
Datum: 
Naam onderneming:rjedeeMSZM.::  
KvK nr: NEM 
KvK vestigingsnummer:iWZ,  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid  Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beveiliqinqsplan (deel  

5.1 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja? Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgende 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

5.2 Organisatorische 
maatregelen 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 

Beoordeeld door: VWS 07e7en,41  en JenV L 	)• 



Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Aan 
criteria 
voldaan? 

art. AMvB 

Gebruik gemaakt van een deskundig bedrijf met 
ervaring in dergelijke analyses. Geeft wel inzicht in 
welke dreigers/dreigingen mogelijk zijn. Geeft echter 
geen inzicht in de onderbouwing van de risicoanalyse. 
Het bedrijf heeft nagedacht over mogelijke daders, 
leveranciers en transporteurs dienen echter als risico 
opgenomen te worden. Er is wel inzicht gegeven in 
dreigingen, waarbij slechts enkele missen. Conclusie: 
positief, aangezien leveranciers en transporteurs niet als 
risico worden gezien, maar er zijn in 5.2/5.6 zijn er wel 
maatregelen beschreven t.o.v. deze risico's. 

16.2.a.; 	Ja? 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16 2 a 
16.2.g., 
19 1 d 

Ja/Nee Beoordeeld door: VWS 	) en JenV 

Beveiligingsplan (deel 

Risico's / bedreigingen 
en bedreigers 

5.2 
	

Organisatorische 
maatregelen 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 12 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: JenV en VWS beveiliging 

Datum: 

Naam onderneming: 

KvK nr: 

KvK vestigingsnummer:  

1 Onderwerpen 	Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Beschrijf de (mogelijke) risico's die de 
geslotenheid van de keten binnen uw 
organisatie zouden kunnen aantasten. Noem in 
uw analyse in ieder geval de door u 
geïdentificeerde bedreigingen en bedreigers die 
een risico kunnen vormen. Denk hierbij zowel 
aan bedreigingen/bedreigers van binnenuit 
(eigen medewerkers) als 
bedreigingen/bedreigers van buiten. 

Beschrijf de organisatorische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer, 
sleutelgebruik, afsluitdiscipline, personele 
beveiliging, controle in- en uitgaande goederen, 
incident logging, security awareness, etc. 

Omvat een Kwalitatieve analyse (lees: 
identificering van risico's) en een kwantitatieve 
analyse (lees: kwantificeren van kans en gevolg 
van risico's). Minimaal volgende risico's: diefstal, 
verduistering, fraude, overval, rekrutering van 
medewerkers, infiltratie van de organisatie, 
brandstichting en vernieling. Minimaal volgende 
bedreigers: eigen medewerkers, ingehuurde 
medewerkers, leveranciers, transporteurs, 
concurrenten en criminelen 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van organisatorische 
maatregelen. volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Aantal beschreven risico's en de compleetheid van 
de analyse. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. Heeft aanvrager kennis 
van mogelijke standaarden of 'good practices' 
(zoals bijv. VRKI)? 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 



Opmerkingen en vragen 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 13 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij In 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en b onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor I) bestendige product]a en 
levering tijdens experiment. 21 een representatief aanbod. en 3) bil aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.1• 	 • 

Beoordelaar: 

Datum: 

Naam onderneming 

KvK nr: 

KvK vestigingsnum 

Dit is aanvraag  

N de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
luist? Bevat de o.ehrijaing correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwd, afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/cal de 
beschrijving bevat onjuiste Infonr.le (benoem 
wat onjuist Is). 

Is het reogelijk/realMisch? Heen de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
Informatie weer-uit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (vn.) n. In neet Is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het expedmentl 
Benoem weerom dit niet mogelijk of realistisch 
Is! 

Uit aanvraag: Op 23 april Is mailcontact geweest met een 
Hier wordt genoemd medewerker van het omgevingsloket van de gemeente 

Almere. Zij geeft In haar mail aan dat de gemeente Almere 
geen principiële bezwaren heeft tegen het experiment 
gesloten coffeeshopketen en ook niet tegen een 
teeitlocatie in dat kader in de gemeente. 

art. AMvB Beoordelingurited. 0) Haalbaarheid Aen 
criteria 
voldaan? 

Onderwerpen 	V ag op aan 	glonnulier 	 Beoordelingscrimria: 1) Compleetheld en 
juistheid 

Onderbouwd, WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de dteria en heek de eenwager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwijten.' Medikende en bestendige productie? 

OPM: Let op: Er zijn door twee op 
zichzelf staande aanvragen Ingediend. Beide 
aanvragen zien op alternatieve locaties. 

Aanvraag 1 met drie alternatieve locaties: 

*EdS91~1191:10  (gemeente  M idden" 
Groningen); 

• 3*55~~ .19.23~  (ie hier  
iets mis gegaan?) 

• 22" .19,4321~ 

Alvorens wordt overgegaan tot de loting, verzoekt 
aanvrager het ministerie contact met bent op te 
nemen om over te gaan tot een keuze voor een 
definitieve locatie uit bovengenoemde locaties. 

Aanvraag 2 met vier alternatieve locaties: 

• 20. te 

*  2111~111111 
*19111.111~1.1  "SIM 
*".1111.111~1ffil te~ (gemeente 

ndidden.Delfland). 
16.2.a., la/7 Beschrijf de inrichting van deze locatle(s). Denk 

daarbij aan soon(en) gebouwen) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en Inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Plattegrond aanwezig. Indeling van downe. 
faciliteit In ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
venverkingsrulmte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, niet deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Plattegrond Is duidelijk. Verschillende ruimtes zijn 
aanwezig. Mij n nog niet duidelijk of de plattegronden 
van de verschillende aanvragen zijn toegespitst op I 
baatje of dat deze unwnselbaar. zijn. 

Op h.."11~11M tem tre''  eert 
aanwezig. De huidig 	zal worden gesloopt om plaats te maken 
voor de teelt/aciditeit (nieuwbouw). Het perceel zal werden 
gehuurd van Investeerdergimmom HICIOVer Is reeds 
overeenstemming bereikt met de eigenaar van het perceel ets 

2.2 	(nrleht/no locatleld  
/deel t) 

la/? Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deal v n de 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk k nnen maken dat hij in staat is om tijdens dele Mijd van 
het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 
kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord 
niet aan de criteria en heek de aanvrager dus niet 
aaaaamelijk kunnen dat hij kan Borgen voor een 
kwlitatief toelijkende en bestendige productie?  

la. Perceel wordt gehuurd van investeerder. Huidige kas gesloopt 
en zal plaatsmaken voor nieuwbouw. 

7.eltalen (deeldl  
3.1 16.1.1›.: 

19.1d. 

3.2 16.114 
19.1.d. 

la 

Producten en productie-
methodes 

Plariten.varieteit  

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze product., van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Hennep: Van raad naar stek, or starten niet 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productie...,  
Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten?  

dip het bekende/ beproef de producuerneModes? 
Nuit je hiermee de gewenste opbrengst en kwaliteit 
leveren? 

reut  

Product ieproce,en en teeltplan is 11,1 duidelijk 
omschreven. Aannemelijk dat dit tot de gewenste 
opbrenst en kwaliteit kan leiden. 
Maar:Ook wordt er verwezen naargamegegogigg 

111111111.11~I dal? 

14 hennepvariëteiten voor wiet en 
5 hennepvariëteiten voor hasjiesj 



Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant lin 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per par. 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit In kilogram (kg) dien 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een halfjaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van lenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van 'cnv en 
vws beschikt. 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf loet moment 
dat IJ mogelijkerwijs over een aanwijzing van de 
ministers van JenV en WIJS beschikt) om te 
kunnen starten met de bestendige levering van 
hennep en/of hasjiesj aan cotfeeshops en 
benoem de geschatte hoeveelheid hennep en/of 
hasjiesj die ci op dat moment kunt leveren. 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Alle gevraagde enters zijn benoemd. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is vooral 
ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met mmeriment kunnen stallen) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahtIng van de totaal benodigde 
hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenernende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
laar), hoeveel heb, dan per teler nodig om te 
kunnen start.? 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Productievolume Is genoemd en komt neen op 
(minimaal) ...SOP kg per par per teler. 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
	

16.1.a.) 
	la 

• Opbrengst per plant: 'Opbrengst var.. A 'Flos 16.1.b.; 
(gedroogde bloemen(': ca. 140 gram per plant. 	16.21.) 
Opbrengst variëteit El 'Fles (gedroogde bloemen)': 19.1.d. 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst verlet. C 
'Granulaat (gedroogde bloemen(': ca. 120 gram per 
plant. 
- Aantal planten per mii PM 
'Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bil LOD 10%): variëteit A: 
ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram) variëteit C: 
ca. 600 gram. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

zle boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Lijkt reallsbsch~,  
Cijfers zijn benoemd 

nnih 
ettMcomobrome 

oot ra voolterettleet ton ra heroolettfe ovovroy voet 
'rav,Verera, 331 ene, 

Amoveer oe do
ttio 

 odeon., intiorara voor tettotettot 
',cetera, l• 3.S ud 
'Uithouw/ui 	31m, 3 ,C. rara, (dier, 5 e.5 rond) 

, {toehoort, to0 trad (at; 11. rattl• 18,5 wedt 
Dot betekent dat to 11 nlle113,3, nokt r` te ,10tiott, 

91111~9 
1111111111111113 
11111~1111~111C 

3.3 Cijfers henerepteek 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

3.5 Voorbereidingstijd 

3.6 Productievolume 
mperimentlase 

la 

16.2.m.; 
19.1.d. 

Nee 

16.114 
19.1.d. 

la 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoten, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoten, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enlgzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. MM 
maststaten: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uttvodingsbesluit meststoffenwet an 9 en verder). 
Eventueel (nog checken dj andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte maststoffen en 
kwalitedsenen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productientaterlalen 16.1.a.; 
16.2.b.) 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nenien voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
Plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a., 
16.2.0.; 
19.1.d. 

la Gaat in zee  meter voor 
automatiseringsoplossing 

Beschrijf de hvgienenuatregelen die tr gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werker«. / 
productlestap .  

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequad maatregelen beschreven die 
lelden tot voldoende controle op een schoon teelt-, 
oogst. en verwerkingsproces met gering risico. 
"vervuiling, microorganismen, plaagdieren (bije 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne 16.1.h.) 
19.1.d. 

la 

Beschrijf de maatregelen waarmee ti plagen, 
ziekten en onkruiden bi) het telen vin de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of bestrijden. 
Denk hierbij onder andere aan het type 
gewasbeschermIng en voor welke organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus do daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie. 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

16.2N.; 
16.2.b.; 
19.1.3. 

la 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9,10 en 11 heeft 
aangegeven) Me u mogelijkerwijs gaat nemen om 
te voldoen aan de kwaliteitsetsen genoemd in 
artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen. 

Check of antwoorden opvragen 8.10 volledig/ 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteltsehen. 

la op 8,9,10 
Daarnaast oz met 	voor kwaliteit (zij 
beschikken over ontheffing op grand van opiumwet( 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.) 
19.1.d. 

la 

Ook hier oen,  trem' ,<3?",  

Nar 
over de looMle 

Woog, 1, 15.3, 	kkour c1 of met? 

op 
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Eindoordeel deel 3 ~plan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) aa emelijk 
kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het experiment te kunnen serge voor een 
bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en kwalneit onder gecontroleerde 
omstandigheden? 

Let op lotingsvertoek aanvrager over locatie. 
Hierover nog wel onduidelijkheid. 

Akkoord op de inhoud. Op alle punten goede 
onderbouwing. 
Kwaliteit, Hoeveelheid enz. Het gaat om een 
gedegen plan, wat goed is uitgewerkt. 
Er is veel ervaring in teelt (groenten), maar ook in 
medicinale cannabis aanwezig. Vooral dis laatste is 
*en pre. 
Ziet er prima uit. 

af? 
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3.12 16.1.e.) eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die )1 (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-recordt 
etc. 

Stuk (Nagel aanwezig waarmee tecitemating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record old), 
mensen in dienst met telbouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld jaar) in itaaie Professionele 
bedrijf onatde teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken mak bijv. AAP? 

Heel veel ervaring in medicinale Cannabis. 

11~111115101 
Manager) Vormloos.. Begeleiding en kweek 
van (medicinale coal.) aiam~ge 

~ei 
Managet/consultant horticulture. Ervaring met paprika 
en andere groenten en medicinale cannabis 

Lijkt goede basis! 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van) 
afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

la Aanvrager conformeert zich. 
Terugloop THC wordt voorkomen door 
stikdolverpakking. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
	

16.2.d.) 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 	19.1.d. 
verpakken en etiketteren en verpakken conform de 
voorgeschreven Hsen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel eten van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen labondersoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borgeng 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheldsterrnijn in relatie tot teruglopen THC. 
gehalte over de tijd? 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. Geschikte methode om per batch/partij tot een 	18.2.h.: 
Moet homogeen en afamegeleing vormen van de presentatie( monster le komen. Voldoet aan eisen 16.2.1, 
bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe monsters en (waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 	19.1.d. 
partijen aan elkaar gerelateerd werden (bijv. 
door middel van bepaalde coderingen). Volgens 
een geschikte methode. 

la Akkoord 

Ver.. aanvrager: Er zijn En ,,erschi,,06. ,„ 
:lanvra,1 ir.,,ediend voor v ork lotingsvnridé  • 

vraagt hiervoor vooraf contact op te 

,moij Ir nor niet dm.delijk of her gag .1.1 of 2 
','Ibtlrgesver2orcNers 
;> Zien wij de 'Ie aanvraag over her hoofd? 

Almere geen principiële bezwaren heeft tegen het 
experiment gesloten coffeKhopketen en ook niet tegen 
een teeltlocatle In dat kader In de gemeente 
.0 Hier zijn mogelijkheden 



23.;o ,0!T9 e Heerhugowaard e Heerhugowaard te Schipluiden 
20 
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In een vroeg stadium is overleg gestart met de gemeente/burgemeester. 
Over de locatie en de aspecten openbare orde en veiligheid Is contact 
geweest met (de burgemeester van) de gemeente Midden-Groningen. 

Uit aanvraag: Over deze locatie Is contact gelegd met de 
gemeente/burgemeester. 

Uit aanvraag: Over deze locatie Is contact gelegd met de 
gemeente/burgemeester. 

Dit contact Is aangelegd middels een mail d.d. 10 februari 2020. Vervolgens 
was een vergadering belegd met de burgemeester op 16 maart 2020. 
Vanwege de coronamaatregelen kon deze afspraak niet doorgaan. 

Uit aanvraag: Over deze locatie Is contact gelegd met de 
gemeente/burgemeester. 

Op 21 juli 2020 heeft de projectleider ruimtelijke ordening bij de 
gemeente Heerhugowaard per e-mail aangegeven dat het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard 
positief staat tegenover het experiment gesloten coffeeshopketen en 
de mogelijkheid van een teeltlocatie In hun gemeente. Direct na het 
zomerrec. worden gesprekken ingepland met de gemeente en 
wonden de nodige procedures doorlopen. 

Op 21 juli 2020 heeft de projectleider ruimtelijke ordening bij de 
gemeente Heerhugowaard per e-mail aangegeven dat het college van Uit de aanvraag: Met betrekking tot deze 
burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard 	teeltlocatie is contact gelegd met de gemeente 
positief staat tegenover het experiment gesloten coffeeshopketen en Midden-Delfland. Wij begrepen van de 
de mogelijkheid van een teeltlocatie in hun gemeente. Direct na het gemeent.ecretarls dat de burgemeester graag pas 
zomerreces worden gesprekken ingepland met de gemeente en 	in een later stadium wordt betrokken, namelijk via 
worden de nodige procedures doorlopen. 	 de adviesvraag door het ministerie  

Op 21 juli 2020 heeft de projectleider ruimtelijke ordening bij de 
gemeente Heerhugowaard per e-mail aangegeven dat het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heerhugowaard positief staat tegenover het experiment 
gesloten coffeeshopketen en de mogelijkheid van een 
[eetlocatie in hun gemeente. Direct na het zomerreces worden 
gesprekken ingepland met de gemeente en wonden de nodige 
procedures doorlopen. 

Uiteindelijk heeft het gesprek met de burgemeester van Midden-
Groningen, de gemeentelijke adviseur Openbare Orde en Veiligheid en de 
case manager Omgevingsdlenst plaatsgevonden op 24 junl 2020. Wij 
hebben vanuit de gemeente begrepen dat zij positief staan tegenover de 
teeltlocatie. In een telefonisch gesprek met de zojuist genoemde 
ambtenaar d.d. 22 Juli 2020 is nogmaals bevestigd dat de gemeente Midden. 
Groningen zeer bereid Is om mee te denken met de realisatie van de 
teeltlocatie. 

Op het adres) 	b reeds 
een kas aanwezig. De huidige kas zal worden gesloopt om plaats te maken 
voor de teenfaciliten (nieuwbouw). H. perceel zal worden gehuurd van 
inv.teerderme Hierover h reeds overeenstemming bereikt met 
de eigenaar van het perceel en KG Systems. 

°P hel  ad.9111~1~~~ reeds a." ka' 
aanwezig. De huidige kas zal worden gesloopt om plaats te maken voor de 
teettleciliteit (nieuwbouw). Het perceel zal werden gehuurd van Investeerder 

Hierover is reeds overeenstemming bereikt met de eigenaar 

vat ''.I..°a'.9111/5111111111  

Op het adres 	 is reeds een kas 	Op hot a  d'9176/1/~/~~  Is eedo ..1 kas  
anwezig. De huidige kas zal werden gesloopt om plaats aanwezig. De tecklacilnen zal ten zuiden van de bestaande kas worden 
e maken voor de teeldaciliten (nieuwbouw). Het perceel gebouwd. Het perceel zal worden gehuurd van investeerde., 
al werden gehuurd van investeerde r...om 	 Hierover is reeds overeenstemming bereikt in. de 

Hierover is reeds OVereenStenUning bereikt non de 	eigenaar van het perceel ene 
eigenaar van het perceel ene 

Op het adre.....me is reeds een kas aanwezig. De teettlacilitelt 
zal ten west. van de bestaande kas voorden gebouwd. Tevens is het bedoeling dat 

op het gebied van restwar...vgwinning gaat samenwerken met 
de bestaande k.. Het perceel zal worden gehuurd van Investeerder 

Hierover is reeds overeenstemming bereikt met de eigenaar van het perceel en 

la. Perceel wordt gehuurd van investeerder. Huidige kas gesloopt en zal 
plaatsmaken voor nieuwbouw. 

la. Perceel wordt gehuurd van Investeerder. Huidige kas gesloopt en zal 
plaatsmaken voor nieuwbouw. 

a. Perceel wordt gehuurd van investeerder. Huidige kas l la. Perceel wordt gehuurd van investeerder. Teeltfacilitelt wordt 
gesloopt en zal plaatsmaken voor nieuwbouw. 

la. Perceel wordt gehuurd van inv.teerder.Tecitlacilit.t wordt gebouwd ten 
westen van bestaande kas. gebouwd ten tolden van bestaande kas. 
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Gemeente Heerhugowaard positief staat tegenover het experiment 	Gemeente Heerhugowaard positief staat tegenover het experiment 	Burgemeester graag pas In een later stadium wordt Gemeente Heerhugowaard positief staat tegenover het 
gesloten coffeeshopketen en de mogelijkheid van een teeltlocatie in 	gesloten coffeeshopketen en de mogelijkheid vaneen teeltlocatie in betrokken, namelijk via de adviesvraag door het 	experiment gesloten coffeeshopketen en de mogelijkheid van 
hun gemeente 	 hun gemeente 	 ministerie 	 een teeltlocatie in hun gemeente 	 Gemiente Sappeineer is zeer bereid om mee te denken 
-> Positief 	 -> Positief 	 -› Deze gemeente lijkt terughoudend 	 -0 Positief 	 -> Positief 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

BeoordelaarMrefagt, 	/ BMC 

Datum: 	12-08-2020 

Naam onderneming: 
	

MrgeMe: 
Almere 
	

KvK nr: 

KvK vestigingsnummer: 

Vraag 
nr. 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

2.2 Inrichting locaties)  
fdeel 2)  

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

16.2.a.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 
en kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

ja terrjel vraagt om overleg bij loting ivm keuze van 
de locatie.~7.2..10~51=72 

Teeltplan (deel 32 
3.1 Producten en productie-

methodes 
Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

16.1.6.; 
19.1.d. 

ja 

3.2 Planten-variëteiten Benoem het aantal en de verschillende 	' 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16.1.b.; 
19.1.d. 

nvt ja 

3.3 Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Cijfers hennepteelt ja 16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per 	PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 



3.6 Productievolume 
experimentfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

ja 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Locatie is nog niet in bezit maar voorbestemd in gebruik 
te nemen. Er moet nog (ver)bouwd worden op de 
locatie. Na 12 maanden kan productie opgestart worden 
of is deels al opgestart. 

3.5 Voorbereidingstijd ja 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing ja 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiene ja 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 
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producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in o 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzeg 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering va 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is niet het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. D 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Bemonstering 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 14 

3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MUT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

3.11 	Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met Luibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
Bedrijfsplan (deel 4) 

ja 
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Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) ja 

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 4.1 	Algehele 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

ja 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

4.2 	Medewerkers ja 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

ja 

16.2.k.; 
19.1.d. 

16.2.0.; 
19.1.d. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

Beschrijf de vereiste rneldingsplichten of 
vergunningen die nodig zijn om de ondernem 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denk aa 
omgevingsvergunning e.d.. 

4.3 	Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan de 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocessen. 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 
assortiment. 

4.4 

4.5 



art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d. 
kwaliteit leveren? 

ja 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16.1.b.; 	ja 
19 1 d 

16.1.a.; 
16.1.6.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper inrent gesloten coffeeshopketen 
Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar:M4WWWW%  / BMC 

Datum: 	12-08-2020 

Naam onderneming: 

• 
KvK nr: 	 ignrr  
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

2.2 

3.1 

1 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 
en kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

Onderwerpen 

Inrichting locatiets) 
(deel 2) 

Teeltplan (deel  
Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

I Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

ja 

ja 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

vraagt om overleg bij loting ivm keuze van 
de locatie.50~7M-Enz.= 

.,,....J.-9w77."',77:74M  • 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m5: PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 
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3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.5 Voorbereidingstijd ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWUZING 

ja Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWUZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Locatie is nog niet in bezit maar voorbestemd in gebruik 
te nemen. Er moet nog (ver)bouwd worden op de 
locatie. Na 12 maanden kan productie opgestart worden 
of is deels al opgestart. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.7 Productiematerialen Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

3.8 Klimaatbeheersing Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.9 Hygiëne Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 



Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment . 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen.  
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

ja 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

ja Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters. 
moeten homogeen zijn en een afspiegelin 
vormen van de groep hennepplanten van.  
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Den 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

3.14 16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja Bemonstering 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
Bedrijfsplan (deel 4) 

ja 

16.2.e.; 
19.1.d. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

• ,,,ILMMWM~„. 	 aro 
en opslag 	 producten worden werp 

worden bewaard/opgesla 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

etteerd en 
hierbij in op 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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4.3 Relevante wetj 	 ten of  
Meldingsplichten, 	 . 	'de onderne 
vergunningen 	 op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 

inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt 
omgevingsvergunning e. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan de 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedriffsprocesser 

4.4 Track-and-trace 

4.5 	betrekken 
coffeeshophouders 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 
assortiment. 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 15 

4.1 Algehele 
bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsadministratie. 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

16.21.; 
19.1.d. 

ja 

4.2 Medewerkers Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

16.2.o.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.n.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.j.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) ja 



Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Onderwerpen 	Vraag op aanvraagformulier 1 

3k741  vraagt om overleg bij loting ivm keuze van 
de  locatie.~Wr,>?.'  • 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16 1 b 	ja 
19.1.d. 

16.1.a.; 
16.1.6.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar: ,azarizem.:7,  / BMC 

Datum: 	12-08-2020 

Naam onderneming: 

Heerhugowaard 

KvK nr: 	gr2i1f7  
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

2.2 	Inrichtina locatie(s) 	Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
(deel 2) 	 daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 

gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	ja 
19.1.d. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

art. AMvB 

3.1 

■ 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 	ja 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d. 
kwaliteit leveren? 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
	

ja 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 
en kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. iWat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per 	PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 



3.6 Productievolume 
experimentfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

ja 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Locatie is nog niet in bezit maar voorbestemd in gebruik 
te nemen. Er moet nog (ver)bouwd worden op de 
locatie. Na 12 maanden kan productie opgestart worden 
of is deels al opgestart. 

3.5 Voorbereidingstijd ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ja 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiene ja 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 16 



pakking, vooraardichrijf de wijze waarop de verschillende 
en opslag 	 producten worden verpakt, geetiketteerd en 

worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
orngevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Bemonstering 

Bedrijfsplan (deel 4) 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming  

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

3.11 	Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

ja 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met Luibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

13 

3.14 Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.1.; 
19.1.d. 

ja 

ja Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 



Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 4.1 	Algehele 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

ja 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

4.2 	Medewerkers ja 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

ja 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) ja 
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16.2.k.; 
19.1.d. 

16.2.o.; 
19.1.d. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.).; 
19.1.d. 

4.3 	Relevante wetgeving 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

rijf de vereiste meldingsplichten of 
gen die nodig zijn om de onderne 
gde locatie(s) te kunnen voeren 

incf 	verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze word 
omgevingsvergunning e. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan do 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocessen. 

4.4 

4.S 	betrekken 
coffeeshophouders 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 
assortiment. 



1 
2.2 

1 
3.1 

ler.2 g vraagt om overleg bij loting ivm keuze van 
de locatie.10 2.g 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16 1 b 
19.1.d 

Ja 

ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper "ment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: 	 / BMC 
Datum: 	12-08-2020 

Naam onderneming: 
	 WW:t7Mg 

KvK nr: 	 MEM 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

art. AMvB Onderwerpen 

Inrichting locatie(s) 
(deel 2) 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	ja 
19.1.d. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
	

ja 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 
en kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.11.; 	ja 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d 
kwaliteit leveren? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per 	PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

■ 



3.6 Productievolume 
experimentfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

ja 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Locatie is nog niet in bezit maar voorbestemd in gebruik 
te nemen. Er moet nog (ver)bouwd worden op de 
locatie. Na 12 maanden kan productie opgestart worden 
of is deels al opgestart. 

3.5 Voorbereidingstijd ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ja 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) ja 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne ja 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.6.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 
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de wijze waarop de verschi~ Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 	(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

  

en opslag 

 

    

      

      

      

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van.:,  
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 	<' 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

3.14 Bemonstering 
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3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.11 Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
n artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

ja 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
Bedrijfsplan (deel 4) 

ja 



Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

4.1 	Algehele 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en ja 

Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

op de b 	•  catie(s) te kunnen voeren 
inclusiefv 	Chte termijn van verlenen c?  • 
termijn waarop deze wordt verleend. Den 
omgevingsvergunning e.d.. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat vold 
gestelde eisen ten aanzien van track8.[` 
Denk aan het verwerken in de bedrijfs ra 

Beschrijf de wijze waarop u de coffee 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van h 
assortiment. 

4.4 

4.3 

4.2 	Medewerkers 

Relevante wetgeving, 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

4.5 	betrekken 
coffeeshophouders 

Track-and-trace 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven.  

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

ja 

ja 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

ja Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 

16.2.k.; 
19.1.d. 

16.2.o.; 
19.1.d. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 
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Onderwerpen 

Inrichting locatiels) 
(deel 2) 

3.1 

■ 
Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16 1 b 	Ja 
19 1 d 

16.1.b.; 	ja 
19.1.d. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

ja 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: MMFAMME  / BMC 

Datum: 	12-08-2020 

Naam onderneming: 
	 19,,X§MN 

MENIMMEMM 
KvK nr: 

KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d 

Aan 
criteria 
voldaan? 

ja 

ja 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

IgiFi242,  vraagt om overleg bij loting ivm keuze van 
de locatie. 

^fg 	Is'e.~77"'.;ble,Pg%1  

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 
en kwaliteit onder gecontroleerde omstandigheden? 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 
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3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op scha hting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.5 Voorbereidingstijd ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ja Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Locatie is nog niet in bezit maar voorbestemd in gebruik 
te nemen. Er moet nog (ver)bouwd worden op de 
locatie. Na 12 maanden kan productie opgestart worden 
of is deels al opgestart. 

16.2.m.; 
19.i.d. 

3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 16.1.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.7 Productiematerialen Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

3.8 Klimaatbeheersing Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.9 Hygiëne Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 



de wijze waarop de 	 Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 	(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters.,  
moeten homogeen zijn en een afspiegelin 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

3.14 Bemonstering 

3.13 Verpakking, vo 
en opslag 
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3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

ja 

3.11 Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
Bedridsplan (deel 4) 

ja 



Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

4.2 	Medewerkers 

4.3 	Rel 
om 

op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denk aan 
omgevingsvergunning e.d.. 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan del  
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocessen. 

4.4 

vergunningen 

4.5 	betrekken 
coffeeshophouders 
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4.1 	Algehele 	 Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

16.2.k.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.0.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.0.; 
19.1.d. 

ja 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 
assortiment. 

Het wordt omschreven. 

Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 

16.2.j.; 
19.1.d. 

ja 

ja 



Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

16.2.a.; 	Ja 	Beoordeeld door: Politie 	 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.a.; 	Ja 	Beoordeeld door: Politie 
16.2.g.; 
19.1.d. 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Politie beveiliging 
Datum: 13-08-2020 
Naam onderneming: 1:WZ2r7.,Z"'  
KvK nr• 
KvK vestigingsnummer~-'"" 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie.(benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Beveiligingsplan (deel 
5. 1 
Bouwkundige 
maatregelen 

Elektronische 
maatregelen 

Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Beschrijf de elektronische 
'beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Politie beveiliging 
Datum: 13-08-2020 
Naam onderneming: MES" 

KvK nr  
KvK vestigingsnumme~ 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

art. AMvB Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Beveiligingsplan (deel  
51 

5.3 Bouwkundige 
maatregelen 

Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de Wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie 1 

5.4 Elektronische 
maatregelen 

Beschrijf de elektronische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a., 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie ( 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 21 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Politie beveiliging 

Datum: 13-08-2020 

Naam onderneming: WZ,t1g7M!5r::7,  

KvK nr: 

KvK vestigingsnum m e  tT1172Wir  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid  Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beveiligingsplan (deel  

5.3 Bouwkundige 
maatregelen 

Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie (I',:"~:t."Ft?,',).  

5.4 Elektronische 
maatregelen 

Beschrijf de elektronische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie (•:.:p" 



Eindoordeel deel 5 (béveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Politie beveiliging 

Datum: 13-08-2020 

Naam onderneming:  Mig~,97772 

KvK nr: 

KvK vestigingsnummerp  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

art. AMvB Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Beveiligingsplan (deel  

5.3 Bouwkundige 
maatregelen 

Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie erg,;?"-.t7,7).  • 

5.4 Elektronische 
maatregelen 

Beschrijf de elektronische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, gre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie (n7,-  ;;;771  ). 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een  representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Beoordelaar: Politie beveiliging 
Datum: 13-08-2020 
Naam onderneming:  ati1MV.Z.= 	 

KvK nr: MEE 
KvK vestigingsnummerggr7 

Vraag 
nr. 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid  Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beveiligingsplan (deel  

51 
5.3 Bouwkundige 

maatregelen 
Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie 

5.4 Elektronische 
maatregelen 

Beschrijf de elektronische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, . 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Beoordeeld door: Politie 



Beoordelaar: Politie beveiliging 
Datum: 13-08-2020 
Naam onderneming:  19ggrUZZZ:M. Midden 
Groningen 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummerl  

16.2.a.; 	Ja 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beoordeeld door: Politie ( 

Beoordeeld door: Politie er.-7.; 16.2.a.; 	Ja 
16.2.g.; 
19.1.d. 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beveiliqinqsplan (deel 

5/ 
Bouwkundige 
maatregelen 

Elektronische 
maatregelen 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep expe riment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

'Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Beschrijf de bouwkundige 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen daarbij worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein- of 
gebiedsafscheiding, compartimentering, hang-
en sluitwerk, opberg- en opslagmiddelen, 
gebruikte materialen etc. Vermeld indien 
bekend aan welke normen of certificeringseisen 
de verswchillende maatregelen voldoen. 

Beschrijf de elektronische 
beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat 
implementeren en geef per maatregel aan welk 
risico daarmee wordt voorkomen. Geef 
tenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer 
gaat brengen en welke middelen worden 
ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
detectiesystemen, alarmsystemen, 
observatiesystemen, communicatiesystemen, 
verlichtingssystemen, toegangssystemen, etc. 
Vermeld indien bekend aan welke normen of 
certificeringseisen de verschillende maatregelen 
voldoen. 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van bouwkundige 
maatregelen. Minimaal: indeling in 
veiligheidszones? volgende processen zijn 
minimaal benoemd: toegang verlenen, toezicht 
houden, alarmen verifiëren, incidenten 
afhandelen, pre- en inemployment screeningen 
uitvoeren en bijzondere onderzoeken 
uitvoeren?? 

Het is specifiek beschreven de 'hoe' en de 'wat' 
inzake het implementeren van electronische 
maatregelen. Minimaal beschrijven welk 
Camera- / ander surveilancesysteem gebruikt 
wordt? volgende processen zijn minimaal 
benoemd: toegang verlenen, toezicht houden, 
alarmen verifiëren, incidenten afhandelen, pre-
en inemployment screeningen uitvoeren en 
bijzondere onderzoeken uitvoeren?? 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

Samenhang tussen de te nemen maatregelen vs. 
de beschreven risico's en het aantal van de te 
implenteren maatregelen. 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 la/Nee 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. , 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 



Beoordelaar: Politie drugs 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

20-08-2020 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

3.1 

i 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

019- 

Inrichting locatie(s) 
fdeel2)  

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten; de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB 

16 2 a 
19 1 d 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Ja 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beoordeeld door: IGJaffl), RIVM ~), NVWA 
RVO tEM), Politie MEEL 

BMC MW. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
	

Ja 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

11111111.111 
Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

nvt 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Beoordeeld door: IG.Ig:71:1), RIVM  	RVO 
-'!..7!ME,  Politie 	BMC  f:r   

Beoordeeld door: IG1 	), RIVM 	 RVO 
5wo.zr  ), Politie f=2 ), B MC  f:,.st.79  ). 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 	Ja? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d 
kwaliteit leveren? 

16 1 b 
	

Ja 
19 1 d 
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Ja 3.4 
	

Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 	 RVO 
), Politie Mil), BMC 

16.1.6.; 
19.1.d.  

3.5 Nee ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

16.2.m.; 
19.1.d. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) Ja 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: IG.1 	), 	 RVO 
Politiek), BMC  

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Ja Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: lal esp, RIVM f'' 	), RVO 
taM), Politie Ma), BMC 	). NVWA 
1~111~) leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

Beoordeeld door: lal i. 	), RIVM i 	), NVWA 
), RVO 	), Politie I 	), 

BMC 

3.9 Hygiëne Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Ja Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: 'WIRE), RIVM 	 NVWA 
211111~11), RVO 11.1.1), Politie (S), 
BMC 0111111). 

16.2.h.; 
19.1.d. 



producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonsteringi., 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
Overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegelin 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. D 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

14 

n opslag 

Bemonstering 
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16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja? 3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WIM VLIEG, LUIS, 
MUT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

Men wil makkelijk overstappen naar andere 
bestrijdingsmiddelen die niet benoemd zijn. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
n artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 

gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

Beoordeeld door: lal 	), RIVM 	NVWA 
), RVO 	.), Politie tai 

BMC 

Ja? 

Ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

Ja? 

Ja? 

3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Summier omschreven 

Beoordeeld door: IG1 	RIVM 	NVWA 
WEL AM), RVO 
BMC Mig). 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 	RVO 
`1), Politie tag BMC ~). NVWA 

(17' 	 --"`"---"2) leest alleen mee. Let op: blauwe 
vraag betekend dat antwoord geen afwijzingsgrond op 
zich vormt. 

Zie boven 

16.2.e.; 
19.1.d. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 



Onderwerpen 

Inrichting locatiels) 
Idee) 2) 

111 
2.2 

16.1.b.; 	Ja 
19.1.d 

16.1.a.; 	Ja 	Geen materialen voorntc,  beschrevebn. 
16.2.6.; 
16.2.h.; 
19.1.d.  

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Productiematerialen 

Klimaatbeheersing 

3.1 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper 'ment gesloten coffeeshopketen 
Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar: NVWA 
Datum: 17 augustus 2020 
Naam onderneming:~  
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	Ja 
19.1.d. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

art. AMvB 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de Let op, meerdere locaties. Men wil in overleg. Ja 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

ontbreekt beschrijving onderverdeling naar 
verschillende ruimtes. Ook mist nadere concrete 
invulling van de parameters. Is bij 3.1 wel gedaan. 

16.1.a.; 	Ja? 
16.2.b.; 
19.1.d. 



deBeschrijf  ~top de  4 
producten woWèrpakt, gee 	erd é 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art, 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van d' 
monsters etc. 

4 Bemonstering 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 26 

Hygiëne Ja? Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 	Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 
/ productiestap . 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Vooral op reinigen en desinfecteren. Geen maatregelen 
mbt plaagdieren. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja? Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming  

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen bénoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen.  

1211~111~~11111 1 
Milli~11131.11~~~1 
.11111~1.111111.111U Indien dit bedrijf wordt 
geselecteerd dient een aanwijzing over het te volgen 
toelatingsbeleid te worden gegeven. 

Kwaliteitseisen Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja met name door 3.1 is het hier voldoende 

(eigen) teeltervaring Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

16.2.e.; 
19.1.d. 

Ja 

Nee? 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

Ja? Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Geen uitleg houdbaarheidstermijn. Al eerder is het voor 
wiet wel opgenomen. Geen info over opslag. Geen info 
over voorraadbeheersing. 

Relatief uitgebreide beschrijving met samenstelling 
monster door van elke tafel te bemonsteren. Echter 
omvang (15 tot 30 gram) is mogelijk te weinig en ook te 
weinig voor goed homogeen monster? 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 
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Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
	

Ja 	Let op inzet GWB 



Beoordelaar: Inspectie JenV 
Datum: 18 aug. 2020 
Naam onderneming: 022M  

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 	Ja 	Zie  oordeelW@WM  019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Levering / vervoer 

Afval(vernietiging) 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 27 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep expert esloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Beveiliqinqsplan (deel 

Vooraad en opslag Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

16.2.a.; 	Ja 	Zie oordee*ME, 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.a.; 	Ja 	Zie  oordeelwr41  019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 

Bij alle aspecten de criteria voldoende 
omschreven. 



Beveiliqinqsplan (deel 
51 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

5.5 	Vooraad en opslag 

5.6 	levering / vervoer 

10.2.e, tenzij anders vermeld 
	

Doc. 28 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper esloten coffeeshopketen 
Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Beoordelaar: Inspectie JenV 

Datum: 18 aug. 2020 

Naam onderneming: 020 1,11rr::,:::,r  

1 Onderwerpen 	Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

5.7 

■ 

Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Afval(vernietiging) 
	

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 	la 	Zie oordee, 	019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.a.; 	la 	Zie oordeel) 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.a.; 	la 	Zie oordeelt 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Bij alle aspecten de criteria voldoende 
omschreven. 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 



Beoordelaar: Inspectie JenV 
Datum: 18 aug. 2020 
Naam onderneming:  021~7,:.   

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier 

Beveiliqinasplan (deel 
51 
Vooraad en opslag Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 

geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Levering / vervoer Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

16.2.a.; 	Ja 	Zie oordeelWe 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

16.2.a.; 	la 	Zie oordeel l~ 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 

Zie oordeel!~ 019 

Bij alle aspecten de criteria voldoende 
omschreven. 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 29 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep expert 	esloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het tijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Gelden 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

5.7 	Afval(vernietiging) 

■ 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van Weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 	Ja 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 

Bij alle aspecten de criteria voldoende 
omschreven. 

Ja 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 30 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Inspectie JenV 

Datum: 18 aug. 2020 

Naam onderneming: 02210 2 g  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

art. AMvB Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Beveiligingsplan (deel  

5.5 Vooraad en opslag Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeel ME, 019 

5.6 Levering / vervoer Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeel 019 

5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeel 	019 



Beoordelaar: Inspectie JenV 
Datum: 18 aug. 2020 
Naam onderneming:  023":'  qz: -J j4Z: 

Onderwerpen 

Beveiligingsplan (deel 

Vooraad en opslag 

Levering / vervoer 

Afval(vernietiging) 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

16.2.a.; 	Ja 	Zie oordeellMt 019 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Zie  oordeelgE,Mi  019 16.2.a.; 	Ja 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja 	Zie oordeel;  lanv  019 16 2 a 
16 2 g ; 
19 1 d 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper iment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Vraag op aanvraagformulier 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 
de route afval(vernietiging). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 	 Ja 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 

Bij alle aspecten de criteria voldoende 
omschreven. 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 

(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
Bij alle aspecten de criteria voldoende 

omschreven. 

Ja 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: Inspectie JenV 
Datum: 18 aug. 2020 
Naam onderneming: omozámognrr,  

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Vraag 
nr. 

Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid  Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beveiligingsplan (deel  

5.5 Vooraad en opslag Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeelT022m 019 

5.6 Levering / vervoer Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Gelden 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te• 
beschermen) belang (lees: het transport). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeel 	J2 019 

5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 	Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via 	kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
de route afval(vernietiging). 	 het weglekken tijdens afval 

opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja Zie oordeelyOrig. 019 



Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	la 
19.1.d. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

16.1.6.; 
19.1.d 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: RIVM 
Datum: 	18-08-2020 
Naam onderneming: 	gr,   
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderWerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderwerpen 

Teeltplan (deel 3) 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt  

Vraag op aanvraagformulier 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd.  

nvt 
	

16 1 b 	ja 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
	

16.1.a.; 	ja 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 16.1.6.; 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 	16.2.b.; 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 19.1.d. 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rn': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

3.1 

2.2 	Inrichting lacatiels) 	Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
Idee! 2) 	 daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 

gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Producten en productie Benoem alle eindproducten die u gaat 
methodes 

	

	 produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 

Ja' 
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3.6 Productievolume 
experimentfase 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja? 

ja 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWUZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

3.5 Voorbereidingstijd 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
v6or de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

Is dat voldoende in eerae? 



jf de wijze waarop de verschillende 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

'pakking, vooraar 
en opslag 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Der  
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

3.14 Bemonstering 
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3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 
	

Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

Ja 

ja Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen.  
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

3.12 
	

(eigen) teeltervaring 16.2.e.; 
19.1.d. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

Hourbaarheid moet worden benoemd 

Gaat alleen om THC en CBD 

Ja? zie boven 



Onderwerpen 

Inrichting lacatie(s) 
Idee! 2).  

16.2.a.; 
19.1.d. 

Ja 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

16.1.b.; 
19.1.d 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: RIVM 
Datum: 	18-08-2020 
Naam onderneming: 	IT 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Vraag 
nr. 

2.2 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

art. AMvB Aan 	Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
criteria 	aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
voldaan? aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 

kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
Teeltplan (deel 3) 

Ja 

3.1 Producten en productie Benoem alle eindproducten die u gaat 
methodes 

	

	 produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

ja? 

3.2 	Planten-variëteiten 	Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen.  

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

16.1.a.; 	ja 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

a 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

nvt 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16 1 b 
19 1 d 



3.6 Productievolume 
experimentfase 
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ja 

Ja 

ja 

ja 

ja? 

ja 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

3.5 Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

s dat voldoende in eerlol, 



16.2.e.; 
19.1.d. 

Hourbaarheid moet worden benoemd 

Gaat alleen om THC en CBD 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja 

Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

3.10 1E2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, een 'track-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

3.12 (eigen) teeltervaring 

kijf de wilzë~4ffig~ktr, 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzeg! 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering va 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

1E2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

en opslag 

3.14 Bemonstering 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) Ja 
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Vraag Onderwerpen 
nr. 

Vraag op aanvraagformulier 	 Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Inrichting locatie(s) 
'deel 2)  

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 	Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 

16.1.b.; a 
19 1 d 

a 16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

3.1 

3.2 	Planten-variëteiten 	Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen 

3.3 	Cijfers hennepteelt 	Benoem het. aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

2.2 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie-
methodes 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Ja 
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Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid art. AMvB Aan 	Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
criteria 	aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
voldaan? aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 

kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het beStaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Ja 

ja? 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Beoordelaar: RIVM 
Datum: 	18-08-2020 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

737,-fgag7WZ;  

16.2.a.; 
19.1.d. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d 
kwaliteit leveren? 
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3.6 Productievolume 
experimentfase 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja? 

ja 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

3.5 Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om td bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

Is dat voldoende in ee 



op de ver:, 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie rnet 
productkenrnerken. 

3.13 Verp 
en opslag 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit 
overeenstemming is met het in art. 11 van 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monste 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

3.14 Bemonstering 
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3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming  

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MUT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja 

Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

3.12 
	

(eigen) teeltervaring 16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

ja Hourbaarheid moet worden benoemd 

Gaat alleen om THC en CBD 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) Ja 



Onderwerpen Vraag op aanvraagformulier Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid art. AMvB Vraag 
nr. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

16.2.a.; 	Ja 
19.1.d. 

19.1.d 

16.1.b.; 	ja 

16.1.a.; 	ja 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen  

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: RIVM 
Datum: 	18-08-2020 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties  (art. 19.1.d.). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

2.2 Inrichting locatie(s) 	Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
!deel 2) 	 daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 

gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt.  

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
Teeltplan (deel 3) 

16.1.6.; 	ja? 	.244? 3.1 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt  

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

nvt 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rri': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Producten en productie Benoem alle eindproducten die u gaat 
methodes 

	

	 produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 
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3.6 Productievolume 
experimentfase 

ja 

Ja 

ja 

ja 

ja? 

ja 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

3.5 Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

Voorbereidingstijd 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een halfjaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op scha hting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

3.4 Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

3.9 Hygiëne 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

Is dat voldoende in eerw.i.c 



producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingsternperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Verpakking, 
en opslag 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit 
overeenstemming is met het in art. 11 van de' 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk' 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

3.14 Bemonstering 

10.2.e, tenzij anders vermeld 	 Doc. 36 

3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

16.2.h.; 
16.2.b.;- 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 
	

Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja 

Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met Luibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

3.12 
	

(eigen) teeltervaring 16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

ja Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Hourbaarheid moet worden benoemd 

Gaat alleen om THC en CBD 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) Ja 
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1 Onderwerpen 

Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experiment gesloten coffeeshopketen 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Producten en productie 
methodes 

2.2 

■	 

3.1 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

nvt 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rri': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Plattegrond niet te lezen 

	 ? 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 

Nee 

ja? 

16.1.a.; 	ja 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

a 

Nee 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 
kwaliteit leveren? 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Beoordelaar: RIVM 
Datum: 	18-08-2020 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

lnrichtinq locatiets) 
/deel 2) 

Teeltplan (deel 3) 
zie 2.2 

16.1.b 
19 1 d 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 

16.2.a.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1.d 
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Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

3.4 

3.9 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

Productievolume 
voorbereidingsfase 

Voorbereidingstijd 

Productievolume 
experimentfase 

Productiematerialen 

Hygiëne 

Klimaatbeheersing 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

ja 

ja 

ja? 

Nee? 

a 

a 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

16.1.b.; 
19.1.d. 

16.2.h.; 
19.1.d. 

16.2.m.; 
19.1.d. 

16.1.b.; 
19.1 d 

Locatie nog erg onbestendig 

Is dat voldoende in eenmm? 
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3.10 Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

ja 

Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

3.11 
	

Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja 

Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen. 
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

3.12 
	

(eigen) teeltervaring 16.2.e.; 
19.1.d. 

ja 

en opslag 
e wijze w 

producten worden verpakt, geetiketteerd 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzege 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

3.14 Bemonstering Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van d 
Ministeriële Regeling bepaalde. De rnonste 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk( 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

ja 

ja Hourbaarheid moet worden benoemd 

Gaat alleen om THC en CBD 

Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) Ja? zie boven 



Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de Ja/Nee 

aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 

van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 

verwijzing naar wettelijke grondslag van de 

afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.1.b.; 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.c1 
kwaliteit leveren? 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 

16 1 b 
19 1 d 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper 'ment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: BMC 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan  maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden  te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Onderwerpen 

Inrichting locatiels) 
(deel 2) 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d. 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Ja/Nee 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beoordeeld door: IG1 	RIVM 211ZE), NVWA 
ME111~111),  RVO (affirl), Politie ONE ), 
BMC ).  

1 

Teeltplan (deel 3) 

Producten en productie 
methodes 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Ja/Nee Beoordeeld door: lal WO, RIVM 	" ), NVWA 
(EEEEMEEM ), RVO 	), Politie i, ), 
BMC taEg). 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per rri': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Beoordeeld door: IGJ ME), RIVM  »mg  RVO 
(-.2.7.), Politie gal),  BMC  tam ). 

Beoordeeld door: lal tel),  RIVM  magg  RVO 
	 ), Politie), BMC  tam ). 
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Ja/Nee 3.4 	Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een half jaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM ~j, RVO 
BMC  ma). 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.5 Voorbereidingstijd Ja/Nee Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Beoordeeld door: IGJ 	), RIVM 	), RVO 
), Politie 1. 	), BMC 	). 

16.2.m.; 
19.1.d. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) Ja/Nee 3.6 
	

Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: IG1 t.  '"), RIVM 1 	), RVO 
tam),  Politie  git ), BMC 	) 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage 1, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: IGJ 	), RIVM   RVO 
), Politie ( 	), BMC 	). NVWA 

) leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

Beoordeeld door: IG1 	RIVM  gum),  NVWA 
111~~), RVO ~), Politie  eia ), 
BMC 

3.9 Hygiëne Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Ja/Nee Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM 	), NVWA 
ma),  RVO 	Politie  ik ), 

BMC 	) 

16.2.h.; 
19.1.d. 
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16.2.h., 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS)  plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

Beoordeeld door: IGJ OM), RIVM ~), NVWA 
), RVO (111.111), Politie 	), 

BMC 

3.11 	Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
in artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

Beoordeeld door: IGJ  ma),  RIVM 1111~), NVWA 
gEBEMIM), RVO 	), Politie  ras ), 
BMC 

Ja/Nee 3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen.  
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met tuibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door: IGJIIIM), RIVM 	 NVWA 
(IZZEMZEM), RVO WEM), Politie  ck  ) 
BMC elga). 

16.2.e.; 
19.1.d. 

Verpakking, vooraard 
en opslag 

Ja/Nee 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Beschrijf de wijze waarop de verschillende 
producten worden verpakt, geetiketteerd en 
worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzege 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering va  
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is. Denk 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 
monsters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGC). 

Beoordeeld door: IG101111), RIVM 11111111,,  NVWA 
), RVO 2111111), Politie  ga ), 

BMC MW. 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM (11§~), RVO 
~), Politie  mi  BMC 211.1). NVWA 
limmum) leest alleen mee. Let op: blauwe 
vraag betekend dat antwoord geen afwijzingsgrond op 
zich vormt. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

Ja/Nee Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het experiment te kunnen 
zorgen voor een bestendige levering vbn de gewenste hoeveelheid en kwaliteit onder 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Bedrijfsplan /deel 4) 



Beschrijf de vereiste meldingsplichten 
vergunningen die nodig zijn om de onder 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleend. Denk aan 
omgevingsvergunning e.d.. 

4.3 	Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
vergunningen 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace. 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocessen. 

betrekken 	 Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
coffeeshophouders 	betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 

assortiment, 

4.4 
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Ja/Nee Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

Algehele 	 Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

16.2.k.; 
19.1.d. 

Beoordeeld door: 101 21§6),  BMC MW. 

Medewerkers Ja/Nee Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn 'minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

Beoordeeld door: lal E53), BMC WEL 16.2.0.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

la/Nee Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 
aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het experiment te kunnen 
zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en kwaliteit onder 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beoordeeld door: IG.It72), BMC tEE). Lét op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

Beoordeeld door: 16.1 	 BMC eini.M).  Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

Beoordeeld door: lal 	), BMC ME). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

16.2.n.; 
19.1.d. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

16.2.j.; 
19.1.d. 



art. AMvB 

16.2.a.; 
19.1.d. 

1 

■ 

Onderwerpen 

Inrichting locatiels) 
fideel  

Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Plattegrond aanwezig. Indeling van locatie en 
faciliteit in ruimten (niet alles in één ruimte). 
Essentiele ruimtes benoemd: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 

Is het mogelijk om op deze locatie, met deze 
ruimtes de gewenste hoeveelheid en kwaliteit 
hennep te gaan produceren? In samenhang met 
deel 3 (teeltplan) beoordelen. 

Teeltplan (deel 3) 
Producten en productie 
methodes 

Planten-variëteiten 

Cijfers hennepteelt 

3.1 

■ 

Aan 
criteria 
voldaan? 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Ja/Nee 16.1.b • 
19 1 d 

Minimaal 10 variëteiten (totaal hennep en hasj). nvt 
Zijn het bestaande/bekende varieteiten? 
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Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep exper -ment gesloten coffeeshopketen 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 
Beoordelaar: IGJ 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 

Er moet worden beoordeeld of  aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om  met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1)  bestendige productie en 
levering tijdens experiment,  2) een  representatief aanbod,  en 3) bij aanvang 
een (door de ministers)  ntb hoeveelheid  hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de inrichting van deze locatie(s). Denk 
daarbij aan soort(en) gebouw(en) (zoals gesloten 
gebouw, kas, etc.), de indeling en bestemming 
van de ruimten, de oppervlakte en inhoud. Voeg 
een plattegrond toe die deze beschrijving 
onderbouwt. 

Eindoordeel aanvraagformulier deel 2 (locatie(s) voor teelt): heeft aanvrager voor dit deel van de 
aanvraag (inrichting locatie(s)) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd 
van het experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beoordeeld door: IG1 igM), RIVM 	 NVWA 
ii..32§~111~),  RVO ME), Politie 	), 
BMC  67,77.1  ). 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Benoem alle eindproducten die u gaat 
produceren (zoals gedroogde hennep, hasjiesj) 
en beschrijf alle productiemethodes en 
werkprocessen bij deze producten, van start van 
de teelt tot eindproduct dat klaar is voor de 
levering aan de coffeeshops. 

Benoem het aantal en de verschillende 
variëteiten van de hennepplanten die u wil gaan 
telen. 

Benoem het aantal planten per vierkantemeter 
teeltoppervlakte, het aantal planten per 
teeltbatch, de beoogde opbrengst per plant (in 
gr) en per variëteit per teeltbatch (in kg), het 
aantal oogsten per variatie per jaar. 

Hennep: Van zaad naar stek, of starten met 
stekken. Selectie en opgroeien. Wijze van 
stekken. In standhouding moederplanten. Wijze 
van drogen. Wijze van knippen. 
Hasj: omschrijf de omzetting van gedroogde 
hennep naar hasj (drogen, zeven, persen). Joints: 
omschrijf het productieproces. 

Alle gevraagde cijfers zijn benoemd. Wat is (wel/niet) realistisch? 
- Opbrengst per plant: 'Opbrengst variëteit A 'Flos 
(gedroogde bloemen)': ca. 140 gram per plant. 
Opbrengst variëteit B 'Flos (gedroogde bloemen)': 
ca. 135 gram per plant. Opbrengst variëteit C 
'Granulaat (gedroogde bloemen)': ca. 120 gram 
per plant. 
- Aantal planten per m': PM 
- Aantal oogsten per productiecel per jaar: gem. 
6,5. 

16.1.a.; 
16.1.b.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Beoordeeld door: IGJ 	), RIVM i 	), NVWA 
), RVO i 	), Politie I 	), 

BMC 

Beoordeeld door: IGJ tga ), RIVM 	 ), RVO 
Politie 	BMC 

Beoordeeld door: IGJ i 	), RIVM í 	), RVO 

ft...n.V1),  Politie F 	r ), BMC 

Zijn het bekende / beproefde productiemethodes? 16.11.; 
Kun je hiermee de gewenste opbrengst en 	19.1.d. 
kwaliteit leveren? 
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Ja/Nee 3.4 	Productievolume 
voorbereidingsfase 

Benoem de beschikbare hoeveelheid 
eindproducten (zoals gedroogde hennep en/of 
hasjiesj) per variëteit in kilogram (kg) die u 
verwacht te kunnen leveren aan coffeeshops a) 
een halfjaar nadat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt en b) één jaar nadat u mogelijkerwijs 
over een aanwijzing van de ministers van JenV 
en VWS beschikt. 

Minimale hoeveelheid bij aanvang: PM (is 
vooral ter informatie deze vraag om te bepalen 
wanneer we met experiment kunnen starten) 
Als we uitgaan van ca. 6500 kg per jaar per teler 
(gebaseerd op schahting van de totaal 
benodigde hoeveelheid voor alle coffeeshops in 
deelenemende gemeenten van ca. 65.000 kg per 
jaar), hoeveel heb je dan per teler nodig om te 
kunnen starten? 

Opbrengst gedroogd materiaal per 
vierkantenmeter per jaar (bij LOD 10%): variëteit 
A: ca. 750 gram; variëteit B: ca. 650 gram; variëteit 
C: ca. 600 gram. 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM  ~EL  RVO 
Politie 	BMC ME). 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.5 Voorbereidingstijd Ja/Nee Geef aan hoeveel maanden voorbereidingstijd u 
naar verwachting nodig heeft (vanaf het 
moment dat u mogelijkerwijs over een 
aanwijzing van de ministers van JenV en VWS 
beschikt) om te kunnen starten met de 
bestendige levering van hennep en/of hasjiesj 
aan coffeeshops en benoem de geschatte 
hoeveelheid hennep en/of hasjiesj die u op dat 
moment kunt leveren. 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER 
LOCATIE OP MOMENT VAN AANWIJZING 

ONDERSCHEID BESCHIKT WEL/NIET OVER LOCATIE 
OP MOMENT VAN AANWIJZING 
WEL (heeft locatie): max. 12 MAANDEN NIET 
(heeft nog geen locatie): max. 18 MAANDEN 

Beoordeeld door: IGJ 	), RIVM ( "' 	), RVO 
Politie ta,), BMC 	). 

16.2.m.; 
19.1.d. 

zie boven (vgl. vragen 3.3 en 3.4) Ja/Nee 3.6 	Productievolume 
experimentfase 

Benoem het verwachte jaarlijkse 
productievolume van eindproducten (zoals 
gedroogde hennep en/of hasjiesj) per variëteit 
tijdens de uitvoering van het experiment in 
kilogram (kg). 

Productievolume is genoemd en komt neer op 
(minimaal) ca. 6.500 kg per jaar per teler. 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM ( 	), RVO 
I 	), Politie r ), BMC 	) 

16.1.b.; 
19.1.d. 

3.7 Productiematerialen 16.1.a.; 
16.2.b.; 
16.2.h.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de voor de productie te gebruiken 
materialen. Denk.hierbij aan zaden, 
groeimedium, meststoffen, lampen inclusief 
constructie, etc. 

Minimaal nodige materialen benoemd: 
zaden/stekken, groeimedium, meststoffen, 
lampen inclusief constructie. Past het gebruikte 
materiaal (enigzins) bij de beoogde productie? 

Voldoende materiaal (hoeveelheid en kwaliteit) 
voor de beoogde productie op deze locatie. Mbt 
meststoffen: Kennis van/voldoen aan NL/EU 
mestwetgeving (o.a. Vo. 2003/2003, Bijlage I, 
uitvoeringsbesluit meststoffenwet art 9 en verder). 
Eventueel (nog checken bij andere instellingen): 
kennis van relatie gebruikte meststoffen en 
kwaliteitseisen (bv zware metalen en micro 
verontreinigingen). 

Beoordeeld door: IG1 	RIVM 	 RVO 
~Eh  Politie  wi  BMC ~)..NVWA 
111~1.11.11111) leest alleen mee. 

3.8 Klimaatbeheersing 16.1.a.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de maatregelen die u gaat nemen voor 
klimaatbeheersing in uw gehele bedrijf. 

Minimaal in volgende ruimtes: teeltruimte, 
verwerkingsruimte, droogruimte, opslagruimte. 
Minimaal volgende maatregelen: 
klimaatbeheersing per ruimte apart regelbaar, 
luchtinlaat. 

Vanuit gewasbescherming: inzicht in relatie 
klimaatbeheersing en optreden van ziekten en 
plagen. 

Beoordeeld door: IGJ i.  	), RIVM t 	), NVWA 
1.111.1.11~),  RVO  ~Eg Politie 	lt 
BMC MIE). 

3.9 Hygiëne Minimaal maatregelen / onderdelen waarop 
maatregelen te nemen zijn, luchtinlaat 

Ja/Nee Beschrijf de hygiënemaatregelen die u gaat 
nemen per (in vraag 2 omschreven) werkproces 
/ productiestap . 

Heeft teler adequate maatregelen beschreven die 
leiden tot voldoende controle op een schoon teelt-
, oogst- en verwerkingsproces met gering risico op 
"vervuiling, micro-organismen, plaagdieren (bijv 
ratten, INSECTEN en muizen). 

Beoordeeld door: IGJ 	RIVM  lar 	), NVWA 
(2§~111111), RVO 	), Politie i 	), 
BMC MW. 

16.2.h.; 
19.1.d. 



Per eindproduct omschrijving aanwezig van: 
en opslag 	 producten worden verpakt, geetiketteerd en 	(afwegen), verpakken, etiketteren, opslag 

worden bewaard/opgeslagen. Ga hierbij in op 
aspecten zoals houdbaarheid, 
omgevingstemperatuur, vochtigheid, verzegeling 
en verpakkingsmateriaal in combinatie met 
productkenmerken. 

Beschrijf de wijze waarop de bemonstering van 
de hennep wordt ingericht, zodanig dat dit in 
overeenstemming is met het in art. 11 van de 
Ministeriële Regeling bepaalde. De monsters 
moeten homogeen zijn en een afspiegeling 
vormen van de groep hennepplanten van 
dezelfde variëteit die gelijktijdig geoogst is 
hierbij aan de te hanteren methode voor 
bemonstering, de opslag en vervoer van de 

esters etc. 

Beschrijft wijze en frequentie van bemonstering. 
Moet homogeen en afspiegeleing vormen van 
de bijhorende oogst. Beschrijft ook hoe 
monsters en partijen aan elkaar gerelateerd 
worden (bijv. door middel van bepaalde 
coderingen). Volgens een geschikte methode. 

Bemonstering 
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3.10 16.2.h.; 
16.2.b.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Plagen, ziekten en 
onkruiden 
gewasbescherming 

Beschrijf de maatregelen waarmee u plagen, 
ziekten en onkruiden bij het telen van de 
hennepplanten gaat voorkomen en/of 
bestrijden. Denk hierbij onder andere aan het 
type gewasbescherming en voor welke 
organisme(n). 

Minimaal 3 veel voorkomende ziektes (zoals 
TOPROT, ECHTE MEELDAUW, WITTE VLIEG, LUIS, 
MIJT, TRIPS) plus de daarbij passende 
maatregelen (zoals PM) benoemen? 

Van 3 ziekten en plagen worden preventie en 
andere teeltmaatregelen benoemd conform wet-
en regelgeving, om ziekten/plagen te voorkomen. 

Beoordeeld door: lal 	RIVM 	 NVWA 
21111.11111~), RVO Mgr. ), Politie kt=!". _ ), 
BMC 9.11.5). 

3.11 	Kwaliteitseisen 16.1.a.; 
16.2.6.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de aanvullende maatregelen (naast 
wat u al bij de vragen 9, 10 en 11 heeft 
aangegeven) die u mogelijkerwijs gaat nemen 
om te voldoen aan de kwaliteitseisen genoemd 
n artikel 28 lid 3 en 5 Besluit experiment 
gesloten coffeeshopketen. 

Check of antwoorden op vragen 8-10 volledig / 
voldoende zijn om wiet te kunnen telen die 
voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

Beoordeeld door: IG1 ta), RIVM  ME),  NVWA 
timumm), RVO 	), Politie 
BMC 

Ja/Nee 3.12 	(eigen) teeltervaring 	Beschrijf de kennis en ervaring die u (in huis) 
heeft met het professioneel en bedrijfsmatig 
telen, produceren en verwerken van gewassen.  
Onderbouw dit zoveel mogelijk met geschikte 
bewijsstukken zoals diploma's, eentrack-record' 
etc. 

Stuk (bijlage) aanwezig waarmee teeltervating 
wordt onderbouwd (diploma, track-record, oid), 
mensen in dienst met Luibouwkundige 
achtergrond 

Aantoonbare kennis en enkele jaren en ervaring 
(bijvoorbeeld 3 jaar) in legale professionele en 
bedrijfsmatige teelten. Evt. kennis van goede 
landbouwpraktijken zoals bijv. GAP ? 

Beoordeeld door: lal i 	), RIVM ( 	), NVWA 
	 ), RVO i 	), Politie Í 	), 

BMC 

16.2.e.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

16.2.h.; 
16.2.i.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Conformeert zich dat hij per eindproduct het 
proces gaat beschrijven hoe hij gaat afwegen, 
verpakken en etiketteren en verpakken conform 
de voorgeschreven eisen, waaronder artikel 29 van 
het Besluit EGC en artikel 7 en 8 van de Regeling 
EGC. 
Legt koppeling met uitslagen lab-onderzoek voor 
vermelden gehaltes THC en CBD. Beschrijft proces 
van opslag (koel en droog) waarbij onder andere 
wordt ingegaan op conditionering van ruimte, 
hygiene (ongedierte), voorraadbeheer en (borging 
van) houdbaarheidstermijnen. 
Hoe gaat ondernemer om met 
houdbaarheidstermijn in relatie tot teruglopen 
THC-gehalte over de tijd? 

Geschikte methode om per batch/partij tot een 
presentatief monster te komen. Voldoet aan eisen 
(waaronder artikel 10 van de Regeling EGO). 

Beoordeeld door: lal 11111), RIVM  tr"-- ), NVWA 
1 	 31), RVO  gom ), Politie i 	), 
BMC ( 

Beoordeeld door: lal 11111), RIVM 	 RVO 
:.;•4), Politie 	BMC  oir ). NVWA 

tazall~) leest alleen mee. Let op: blauwe 
vraag betekend dat antwoord geen afwijzingsgrond op 
zich vormt. 

16.2.d.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Eindoordeel deel 3 (teeltplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (teeltplan) 
aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het experiment te kunnen 
zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en kwaliteit onder 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Bedrijfsplan (deel 4) 



Beschrijf de vereiste meldingsplichten of 
vergunningen die nodig zijn om de onderneming, 
op de beoogde locatie(s) te kunnen voeren 
inclusief verwachte termijn van verlenen of 
termijn waarop deze wordt verleencl,,Dgnk aan 
omgevingsvergunning e.d 

Beschrijf de wijze waarop u gaat voldoen aan de 
gestelde eisen ten aanzien van track&trace, 
Denk aan het verwerken in de bedrijfsprocessen, 

Beschrijf de wijze waarop u de coffeeshops 
betrekt bij de inhoud en vormgeving van het 
assortiment. 

4.3 	Relevante wetgeving/ 
Meldingsplichten, 
ergunningen 

betrekken 
coffeeshophouders .  „ 
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Ja/Nee Beoordeeld door: IG1 	), BMC Zijn alle essentiële processen genoemd? Dit zijn: 
management, financieel beheer, administratief 
beheer, personeel, inkoop, verkoop/marketing, 
transport, beveiliging en milieu (dit zijn voor ons 
algemene onderwerpen. De vraag is of alles 
uitvoerig door het bedrijf moet worden 
beschreven of dat volstaat bij bijvoorbeeld 
administratie dat hij dit uitbesteedt aan 
administratiekantoor X.) 

Past het bij het teeltplan? In ons optiek zijn dit 
gewoon algemene onderwerpen die ergens 
beschreven hoort te staan in een 
ondernemingsplan. 

4.1 
	

Algehele 	 Beschrijf de algehele bedrijfsvoering en 
bedrijfsvoering en 	bedrijfsadministratie. 
bedrijfsadministratie 

16.2.k.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de taken en kwalificaties (zoals 
opleidingsniveau, werkervaring, certificaten) van 
alle medewerkers (vast en ingehuurd) betrokken 
bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de 
bedrijfsvoering inclusief aantal. 

Zijn essentiële functies/taken aangegegeven? Dit 
zijn minimaal: ...PM. Ook dit zijn algemene 
onderwerpen en je vraagt hier eigenlijk naar een 
organigram van de inrichting van het personeel. 

Is de business haalbaar met het aantal en kwaliteit 
medewerkers en functies zoals aangegeven? 
Alleen koppeling tussen aantal medewerkers en uit 
te voeren activiteiten is relevant. Opleidingsniveau 
is relevant bij de uit te voeren taken. Degene die 
administratie doet heeft wel financiële kennis 
nodig. Idem zou gelden voor teelt. Toetsen tussen 
begroting en kosten medewerkers. 

4.2 
	

Medewerkers Beoordeeld door: IGJ 	BMC Orrm 16.2.0.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

16.2.d.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Minimaal benoemd: melding activiteitenbesluit 
millieubeheer, verplichting tot gecombineerde 
opgave bij RVO (tenzij uitgezonderd), evt. UO 
opgave nodig. (Uitvoeringsorganisatie Integrale 
Milieu Taakstelling (UO). Niet financieel! 

Wordt omschreven hoe dit vormgegeven wordt 

Het wordt omschreven. 

Beschrijving voldoet aan de eisen uit de wet. Het is 
mogelijk om volgens deze beschrijving te werken 
op de beoogde locatie, met beoogde middelen (zie 
teeltplan) 

Beoordeeld door: IGJ 	 BMC Mt41).  Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

Beoordeeld door: IGJ 	), BMC Me). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

Beoordeeld door: IG1 	), BMC~4). Let op: 
blauwe vraag betekend dat antwoord geen 
afwijzingsgrond op zich vormt. 

16.2.n.; 
19.1.d. 

16.2.j.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Eindoordeel deel 4 (bedrijfsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag (bedrijfsplan) 
aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het experiment te kunnen 
zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en kwaliteit onder 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Beveiligingsplan (deel  

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Beoordeeld door: IGJ it 	) en IlenV ( ;?M).  5.5 
	

Vooraad en opslag 



Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

Ja/Nee 
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5.6 Levering / vervoer 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Beoordeeld door: IGJ 	) en IlenV eM). Bij vragen 
hierover kan VWS tRIEL hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

5.7 Afval(vernietiging) Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 	Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' via kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
de route afval(vernietiging). 	 het weglekken tijdens afval 

opslag/vervoer/vernietiging). 

16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Ja/Nee Beoordeeld door: IGJ esi) en UenV 



Beoordelingskader- en format ambtelijke werkgroep experim esloten coffeeshopketen 

Ja/Nee 16.2.a.; 
16.2.g.; 
19.1.d. 

Beoordeeld door: lal ) en IlenV WE). 

Ja/Nee Eindoordeel deel 5 (beveiligingsplan): heeft aanvrager voor dit deel van de aanvraag 
(beveiligingsplan) aanemelijk kunnen maken dat hij in staat is om tijdens de looptijd van het 
experiment te kunnen zorgen voor een bestendige levering van de gewenste hoeveelheid en 

Manier waarop we de aanvragen beoordelen 

Vraag op aanvraagformulier 

Beschrijf de wijze waarop de voorraad van de 
geproduceerde hennep/hasjiesj wordt 
opgeslagen en beveiligd. Geef hierbij ook aan 
hoeveel kg geproduceerde eindproducten (zoals 
hennep en/of hasjiesj) u per locatie maximaal 
van plan bent om op voorraad te hebben en op 
te slaan. 

Beschrijf de wijze waarop u zorgt voor 
aantoonbaar veilige levering/vervoer van uw 
producten naar de coffeeshops. Geef daarbij aan 
welke maatregelen u treft om het transport incl. 
de overdrachtsmomenten te (laten) beveiligen 
(en de administratie daarvan). 

Beschrijf het proces van het vernietigen (en de 
administratie daarvan) van batches die niet 
voldoen aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in 
artikel 28 Besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen en van overig plantmateriaal 
(afval). Geef daarbij aan welke 
beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken 
van planten of plantenmateriaal tijdens het 
proces van vernietiging te voorkomen. 

Is de omschrijving compleet? Zijn essentiele 
onderwerpen / onderdelen benoemd? Is het 
juist? Bevat de omschrijving correcte of 
verkeerde informatie? 
Onderbouwing afwijzing: 
essentiële onderdelen/onderwerpen 
ontbreken (benoem wat ontbreekt), en/of de 
beschrijving bevat onjuiste informatie (benoem 
wat onjuist is). 
Beoordelingscriteria: 1) Compleetheid en 
juistheid 

Het zijn specifieke beveiligingsmaatregelen voor 
het hebben van voorraad benoemd. 

Het zijm beveiligingsmaatregelen specifiek voor 
het hebben van voorraad beschreven. 
transporteur met vergunning (Geld en 
Waardetransport)? 400gen principe bij en/of 
protocollen voor overdrachtsmomenten? 

Het zijn specifieke beveiligheidsmaatregelen 
beschreven tegen het risco van 'weglekken' viá 
de route afval(vernietiging). 

Is het mogelijk/realistisch? Heeft de aanvrager 
aannemelijk gemaakt hij/zij dit kan? 
Onderbouwing afwijzing: de beschrijving bevat 
informatie waaruit duidelijk blijkt dat de 
aanvrager (ws.) niet in staat is de gewenste 
hoeveelheid en kwaliteit hennep en/of hasjiesj 
bestendig te produceren tijdens het experiment! 
Benoem waarom dit niet mogelijk of realistisch 
is! 
Beoordelingscriteria: 2) Haalbaarheid 

Er moet worden beoordeeld of aanvrager aannemelijk kan maken dat hij in 
staat is om met inachtneming van de paragrafen 5 en 6 onder 
gecontroleerde omstandigheden te zorgen voor 1) bestendige productie en 
levering tijdens experiment, 2) een representatief aanbod, en 3) bij aanvang 
een (door de ministers) ntb hoeveelheid hennep of hasjiesj, met tenminste 
tien variaties (art. 19.1.d.). 

Beoordelaar: Inspectie JenV 
Datum: 
Naam onderneming: 
KvK nr: 
KvK vestigingsnummer: 

5.7 

■ 

Levering / vervoer 

Afval(vernietiging) 

Onderwerpen 

Beveiliqinqsplan (deel 

Vooraad en opslag Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: de voorraad). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het (te 
beschermen) belang (lees: het transport). 

Hier toetsen we de samenhang tussen en de 
kwaliteit van de maatregelen vs. het risico (lees: 
het weglekken tijdens afval 
opslag/vervoer/vernietiging). 

Onderbouwing: WAAROM voldoet het antwoord niet 
aan de criteria en heeft de aanvrager dus niet 
aannemelijk kunnen dat hij kan zorgen voor een 
kwlitatief toerijkende en bestendige productie? 

Beoordeeld door: IGJ Ma) en IlenV t§E). 

16 2 a 
16 2 g 
19 1 d 

16 2 a , 
16.2.g 
19 1 d 

Ja/Nee 

Ja/Nee 

Beoordeeld door:161We) en IlenV ME). Bij vragen 
hierover kan VWS 25113) hun op basis van zijn kennis 
adviseren. 

Waarom?: samenvatting onderbouwing, incl. 
verwijzing naar wettelijke grondslag van de 
afwijzingsgronden (artikel uit de AMvB). 

art. AMvB Aan 
criteria 
voldaan? 
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