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Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10| 2e

Uw brief

Geachtel 10 2e
27 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 31 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffees hopketen

gedateerd 27 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0047

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondence te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Aanvraagformulier Deel 1 handtekening onder

VOG Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen in het kader van het

experiment gesloten coffeeshopketen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening van deze brief

toe te sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2b
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Datum

Betreft

4 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief
10 2eGeachte

23 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 24 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

gedateerd 23 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0028

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

In mijn brief van 28 juli 2020 heb ik u verzocht om een VOG en een

intentieverklaring Ik heb geconstateerd dat er bij uw aanvraag tevens geen

plattegrond is bijgevoegd

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Plattegrond en beschrijving teeltlocatie

Actuele VOG specifiek voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

Intentieverklaring financier s inclusief handtekening gemachtigde

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening van deze

brief toe te sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e

mail U ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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1

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid

namens deze

10 2e
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Datum

Betreft

Kenmerk

Ontvangstbevestiging aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen
110 126

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadresr of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 24 augustus en 2 September 2020 van uw

aanvullende informatie behorende bij uw aanvraag met ticketnummer VWS

W2007 0148 om aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten

coffeeshopketen gedateerd 28 juli 2020

Beslistermijn
Voor het nemen van een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler voor het

Experiment gesloten coffeeshopketen geldt krachtens de Wet experiment gesloten

coffeeshopketen geen beslistermijn Dat betekent dat binnen een redelijke termijn
een besluit op uw aanvraag moet worden genomen artikel 4 13 eerste lid van

de Algemene wet bestuursrecht Hierbij stel ik deze termijn vast op 180 dagen
artikel 4 14 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht Mocht ik deze

termijn onverhoopt niet halen dan meld ik u dat voor het verstrijken van deze

termijn en geef ik aan binnen welke termijn u het besluit wel tegemoet kunt zien

In sommige gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort Dat betekent dat de

klok wordt stilgezet Daarvan wordt u op de hoogte gesteld zoals hieronder in

deze brief gebeurt Houd erdus rekening mee dat de totale doorlooptijd van de

behandeling van uw aanvraag langer kan zijn dan 180 dagen

Vervolg procedure
Uw aanvraag zal in de komende periode namens de Minister voor Medische Zorg
en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid worden beoordeeld aan de hand

van de eisen waaraan moet worden voldaan Deze eisen zijn vastgelegd in de wet

en regelgeving over het Experiment gesloten coffeeshopketen U kunt de wet en

regelgeving raadplegen via

https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraag en antwoord vergunning aanvragen teler wietexperiment

Gelijktijdig met deze beoordeling wordt advies gevraagd aan de burgemeester s

van de locatie s waar u de hennep en of hasjiesj wilt gaan produceren De

burgemeester s wordt om advies gevraagd over de consequenties voor de

openbare orde of veiligheid in diens gemeente in het geval uw aanvraag als teler
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wordt ingewilligd Ten behoeve van de adviesaanvraag zullen deel 1 onderneming Directs voeding

en contactpersoon deel 2 locatie s voor productie en deel 5 beveiligingsplan
van uw aanvraagfomnulier aan de burgemeester s worden verstrekt

De beslistermijn wordt opgeschort voor de duur van de periode die begint met de

dag waarop de burgemeester s om advies wordt gevraagd en eindigt met de dag

waarop het advies is ontvangen of de termijn is verstrekken waarbinnen de

burgemeester advies had moeten uitbrengen artikel 17 vierde lid Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als uw aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal uw aanvraag worden

afgewezen Uw aanvraag zal ook worden afgewezen als een van de

burgemeester s een negatief advies heeft afgegeven en de betrokken ministers

besluiten om dat advies te volgen

Zolang u geen afwijzend besluit ontvangt komt uw aanvraag mogelijkerwijs in

aanmerking voor inwilliging Indien dit voor meerdan 10 aanvragers geidt zal een

loting plaatsvinden Als uw aanvraag heeft deelgenomen aan de loting zult u

nader bericht ontvangen over de uitslag daarvan

Ten aanzien van de 10 aanvragers die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor

een aanwijzing als teler zal een onderzoek op grand van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bibob onderzoek worden

verricht Naar verwachting zullen dat de 10 aanvragers zijn die bij de loting als

eerste tien worden getrokken Mocht op een eerder moment in de procedure het

aantal aanvragers dat mogelijkerwijs in aanmerking kan komen voor een

aanwijzing als teler al 10 of minder bedragen dan is een loting niet nodig en kan

het Bibob onderzoek op dat moment al uitgevoerd worden

Ten behoeve van het Bibob onderzoek moet een Bibob vragenformulier worden

ingevuld Dat hoeft u nu nog niet te doen maar pas als u daarom wordt gevraagd
In dat geval moet u het fomnulier binnen twee weken ingevuld en voorzien van

alle benodigde bijlagen retour zenden Gelet op de korte termijn van twee weken

wordt u geadviseerd om het Bibob vragenformulier alvast doorte nemen U kunt

deze vinden op https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten

coffeeshopketen wietexperiment documenten formulieren 2020 05 18 bibob

vragenformulier

Als ten aanzien van u een Bibob onderzoek zal worden verricht zal na ontvangst
van het door u ingevulde Bibob vragenformulier en de bijlagen advies worden

gevraagd aan het Landelijk Bureau BIBOB Op grand van de uitkomst van het

onderzoek zullen de betrokken ministers besluiten of aan u een aanwijzing als

teler kan worden verleend

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namsns deze

10 2S
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10 2eVan

Aan aanvraaawietteelt@minvws nl

10 2eCc

Onderwerp
Datum

Bijlagen

Re Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0148

maandag 24 augustus 2020 18|01^03
14 Holdinaverklarina

Naamloze biilaae 00011 html

Geachte 10 2e

Dank voor uw email waarin u ons attent maakt op de ontbrekende informatie bij onze

aanmelding

Mbt VOG

Wij waren in de veronderstelling dat de VOG die we eerder dit jaar voor de Tender voor

hadden gebruikt voldoende zou zijn

We hebben inmiddels een nieuwe VOG aangevraagd specifiek voor het experiment gesloten

coffeeshopketen

Deze VOG verwachten we in de loop van volgende week naar u door te kunnen mailen

10 2g

Mbt intentieverklaring financiers

In de bijlage treft u een garantstelling van onze meerderheidsaandeelhouderj
Deze onderneming ontwikkelt diverse cannabis activiteiten vanuit

uitkomst voor de benodigde financiering zorgen

We gaan ervan uit dat deze garantstelling voldoende is Mocht dat niet het geval zijn dan horen

we graag iets specifieker wat er ontbreekt zodat we dat kunnen toevoegen

10 2g

en zal bij een positieve10 2g

Hoogachtend

10 2e

10 2e 10 2g
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Van

aanvraaawietteelt Q minvws nl

Cc

Onderwerp
Datum

Bijlagen

RE Bericht aangaande uwaanvraag vergunning VWS W2007 0075

woensdag 19 augustus2020 11 08 38

imaged53557 pna

image797915 png

image702788 png

image681601 png

Naar welke bv kunnen wij onze factuur sturen

BVD

Groeten

10 2g

10 2eVan |
Verzonden dinsdag 18 augustus 2020 10 16

Aan aanvraagwietteelt@minvws nl

Onderwerp RE Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0075

Geachte heer mevrouw

In de bijlage de ontbrekende documenten

Er is voldoende solvabiliteit en rendement bij

Lvelke garant kunnen staan voor de financiering van

Dit zijn bedrijven van de10 2g10 2g en

10 2e 10 2g

Met vriendelijke groet

10 2e

Van aanvraagwietteelt@minvws nl [mailto aanvraagwietteelt@minvws nl]

Verzonden vrijdag 7 augustus 2020 16 26

Aan

Onderwerp Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0075

10 2e

Beste 10 2e

Bijgaand treft u onze reactie

coffeeshopketen met nummer VWS W2007 03075

m aanwijzir

jngend om
als teler van hem

j nummer ook op

nep en of hasjiesj1
te nemen in de tit

het Experiment gesloten
el van uw respons

uw aanvraa

wij verzoeken i

ig on

u dri i dit

De bijgevoegde brief wordt ook per post verzonden

Met vriendelijke groet

Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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10 2eVan

Aan

Onderwerp

Datum

10 2eaanvraaawietteeit

RE vraag mbt uw aanvragen aanwijzing als teler voor het experiment gesloten coffeeshopketen

donderdag 27 augustus 2020 09 51 38

Top bedankt

Zorg jij dat de mail ook in het dossier in Marjolein komt

Dank en qroeten

10 2e

Van aanvraagwietteelt aanvraagwietteelt@minvws nl

Verzonden woensdag 26 augustus 2020 16 17

Aan 10 2e @minvws nl 10 2e

[®minvws nl

Onderwerp FW vraag mbt uw aanvragen aanwijzing als teler voor het experiment gesloten

coffeeshopketen

10 2e

Hierbij het antwoord van 10 2g

Grts 10 2e

Van

Verzonden dinsdag 25 augustus 2020 15 08

Aan aanvraagwietteelt aanvraagwietteelt@minvws nl

Onderwerp Re vraag mbt uw aanvragen aanwijzing als teler voor het experiment gesloten

coffeeshopketen

10 2e

Geachte medewerkers aanvraagloket wiettelers

Mijn excuses voor de verwarring Voor de aanvraag zijn wij inderdaad uitgegaan van

alternatieve locaties Dat wil zeggen dat wij bij een eventuele aanwijzigingen wij Q
^locaties gaan telen Hierbij wil ik wel aangeven dat mocht het nodig zijn wij

en zo dus de productie10 1 C en 10 2 g

kunnen verhogen Hier is eventueel ook de financiering voor beschikbaar

Ik hoop uw vraag hier mee beantwoord te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

On Aug 25 2020 at 1 40 PM aanvraagwietteelt
aanvraagwietteelt@minvws nl wrote

Geachte 10 2e

U heeft ingediend voor een aanwijzinq als teler voor het experiment

gesloten coffeeshopketen voor de locaties^^^^^^^^^^^^^^ Voor ons is

het nu niet helemaal duidelijk of het om alternatieve locatie^Jaa^n u dus van

plan bent om bij een mogelijke aanwijzing op eenvandeze locaties de hennep
en of hasjiesj te gaan produceren^O^ijn het ^BESISil^ldie los van elkaar

staan en dingt u mee voor^QQ^^|i
hennep en of hasjiesj zou wiilen gaan produceren
En in het laatste geval of u ook financiering heeft voor^productielocaties waarbij

10 2g

10 2g

aanwijzingen waarbij u dan op alle locaties
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u op elke locatie in staat zou zijn om 6500kg hennep en 10 varieteiten te kunnen

produceren

Alvast bedankt voor uw antwoord

Met vriendelijke groeten

Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www ri jksove rheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvra a awi etteelt@minvws nl

Datum

Betreft

3 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 129

Uw brief

Geachte 10 2e
27 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 27 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffees hopketen

gedateerd 27 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0044

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondence te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Uittreksel BRP van de personen in de Maatschap
Basis registratie persoon gemeente

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2»
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10 2g
SubjectPage

1 of 2

Vraag B Licentie

Revisions

BeschrijvingDatum

30 mar 20 V20200330

Op deze kopie is een rode lijn aangebracht

CIBG

Ministeriewn Volksgezondheid
WelrijneriSpon

Pmttju 16114 Z500 BC Den Haag

10 2g

Datum

Betreft

20 Juni 2019

opiumonthcffino voor wetenschaooelilke Ooelqridcn met

registemummer 10 2g
Aanvraagnummer 24994

Geachte 10 2e

Bij brief van IS Juni 2018 heb ik aan u bevestigd dat uw anvraag van

6 met 2018 voor een opiumontheffing voor wetenschapofelijke doeleinden in

behandeling was genomen en voor advies was voorg

Gezondheidszorg en Jeugd IGJ a

jd aan de Inspectie voor

De IGJ heefl mij by brief van 11 juni 2019 kenme^ 2019

2306985 2006911 WB rr geadviseerd over uw a vraag UH het advies blijkt dat

de opslag beveillging en administrate ten genoeden van de Inspccteur zijn
mgencht

Om mij er van te vergewlssen dat een verteends bpiumonthefflng met de

handeling teelt enkel gebruikt wordt v

en afgegeven en deze met gebrui
en cannabiszaden te voorzlen

circuit plaats zai vinden zai K

oel waarvoor deze is aangevraagd
worden om andere bednjven van cannabis

fh wel dat er uitlek andersztns naar bet cnmmele

t Landelyk Bureau BIBOB om advies vragen

Besluit

Naar aanleidmg van hef bovenstaande stuur ik u hierbij mijn besluit waarblj u

onder de ontbindend^voorwaarde van een negatief advies van het Landeiljk
Bureau BIBOB eer^piurrionUicffing voor wetenschappeiljke doeleinden met

regrstemummer wordt vedecnd10 2g

Deze ontheffinfi Is geldig van 20 juni 2019 tot en met 19 Juni 2022 of tot zoveel

eerder als he onderzoek waarvoor deze onthefflng wordt verteend wordt

beftlndlgd Of deze ontheffing is onder meer artikei 8 eerste lid aanhef en onder

b van de Odiumwot van toepassing

Wljyfigen
Moobt u een wijziging willen doorvoeren ten opzichte van lets wat in uw ontheffing

i^fepaaid dan moet u een aanvraag tot wijziging van uw ontheffing bij mij
^ndienen U kunt die wijzigingen via een brief doorgeven er zijn geen

wijzigingsaanvraagformuiieren beschikbaar

Deze ontheffing vervalt na verloop van de periode waarvoor zij is verleend

Uiterlljk dne maanden v66r de vervaldatum dient u een aanvraag tot vertenging
van de ontheffing in te dienen indien u de handelingen die u

Opiumwet mag verrlchten wilt voortzetten U bant er echter

voor om tijdlg een verlengingsaanvraag in te dienen

grond van de

verantwoordelijk

i op

zelf
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10 2gSubjectPage

2 of 2

Op deze aanvraag was het nummer 24999 van toepasstnc

nummer steeds bij eventuele correspondentle lijiimlm

telefoongesprekken bi de hand te houden
^
^
^

Tk verzoek u dlt

en het bt

Ik stuur een kopte van deze brief

Inspectie voor Gezondheldszor^l

de desbetreffende werkgebieden van de

Jeugd

De Minister voor

rvamens dezen

Zorg

10 2e

10 2g
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10 2e

10 2e

Van

Aan

Onderwerp

Datum

FW geen plattegrond

maandag 14 September 2020 14 16 06

staat op jouw naam denk ik ElMES de 2c en 4 kunnen dus toch uit10 2g

Grts 10 2e

@minvws nl

Verzonden maandag 14 September 2020 14 14

[®minvws nl

Van 10 2e

Aan 10 2e 10 2e

@minvws nl10 2e

|@minvws nlCC 10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

10 2eHoi

Nadat ik deze stukken heb bekeken zou ik bij nader inzien toch kiezen voor de standaard

procedure Dus

gewoon uploaden in de SWR en door de experts laten beoordelen dat wordt een

duideiijke afwijzing op basis van deel 3 lijkt mij maar daar gaan wij niet over maar de

experts
Wei versturen van brief 3c Daarin staat immers niet dat we alle informatie volledig
hebben ontvangen maar dat we hierbij de ontvangst van uw aanvullende informatie

bevestigen Dat betekent dat we hun informatie hebben ontvangen en mee beoordelen

maar niet dat deze volledig is

En ik zou ook adviesaanvraag aan de gemeente sturen zodat ze gelijk behandeld

worden met iedereen en ze niet later in een mogelijke bezwaarprocedure kunnen

aangeven dat we niet te gemeente hebben gevraagd omdat we misschien

bevooroordeeld waren oid

Reden waarom ik nu toch hiervoor zou kiezen is omdat ze wel degelijk iets hebben aangeleverd
namelijk een luchtfoto In andere gevallen hebben we aanvragen ook volledig beoordeeld

bijv toen er een brochure van de gemeente was bijgevoegd ipv plattegrond of als stukken zijn
aangeleverd die nauwelijks leesbaar zijn of uit 3 vierkantjes bestonden dus zou ik bij deze

geen andere lijn kiezen maar het aan de experts over laten deze te beoordelen

Groet

10 2e

pminvws nlVan

Verzonden maandag 14 September 2020 13 43

|@minvws nl

00 2e

Aan 10 2e 10 2e

|@minvws nl10 2e

|@minvws nlCC 10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Hi 10 2e

Hierbij de documenten van

bijgevoegd 2 2 Gesprekskaart

10 2g waarom je verzocht hebt er is wel een luchtfoto

in de SWR zetten §Mil lgaJof wordt dat misschien verwarrend voor deWil je dat wel^
andere expertsT

10 2g

10 2eGrts

10 2e @minvws nlVan



18157

Verzonden maandag 14 September 2020 09 51

Aan @minvws ni10 2e 10 2e

l@minvws nl10 2e

CC i 10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Ik zou denk ik voor de zekerheid voor optie 2 gaan Maar dan voor een versnelde procedure
zodat het niet uitmaakt dat we 2c niet verzenden want dat zou ik inderdaad niet doen

plattegrond ontbreekt immers Concreet zou ik voorstellen

deel 2 en 3 naar ons mailt en uploadt in de SWR ook deel 4 en

intentieverklaring want ik zou het ook aan de RVO mensen voorleggen voor de

zekerheid

Wij een snelle check doen mbt de locatie en 6500kg eis

Ik vervolgens een mail stuur aan de experts met korte uitleg over deze aanvraag

uitkomst uit onze check dat het bijv voor ons heel duidelijk is of juist niet helemaal

duidelijk of ze aan 6500kg eis voldoen of niet en het verzoek om hier snel naar te

kijken Aan de teeltgroep plus aan de 2 RVO experts financieel misschien klopt ook

iets met de financien niet

En we da aanvraag dan hopelijk snel kunnen afwijzen op basis van de 6500kg eis plus
evt financieel

Dat 10 2e

Is dit een werkbaar idee

Groet

10 2e

|@minvws nlVan 10 2e

Verzonden zondag 13 September 2020 18 48

Aan @minvws nl10 2e 10 2e

|@minvws nl10 2e

|@minvws nlCC 10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

10 2eHoi

Ik was even vergeten dat we normaal gesproken ontvangstbevestiging nr 2c verzenden

Ik zie in dit geval twee opties
1 Als op basis van delen 2 en 3 niet valt af te leiden dat aan de 6500 kg eis wordt

voldaan kunnen we op die grond al afwijzen Dat kan dan heel snel

2 Als we toch ook op meer gronden widen afwijzen dus via voorlegging experts dan lijkt
het mij toch bij nader inzien netter om de normale procedure te volgen dus ook

voorlegging experts

Of optie 1 begaanbaar is weet ik niet Daarvoor zou ik delen 2 en 3 moeten zien

10 2e@l kan je die nog toemailen

10 2e@ wat vind jij

Groet B

@minvws nlVan 10 2e
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Verzonden zaterdag 12 September 2020 13 23

Aan |5 minvws nl10 2e 10 2e

|@minvws nl | @minvws nl10 2e 10 2e

CC @minvws nl10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Even een dubbel check

Gaan we aeen 2c ontvangstbevestiging zie bijlage sturen en aeen advies vragen aan de

gemeente maar de aanvraag alleen voorleggen aan de experts

Grts 10 2e

Van 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 12 58

Aan 10 2e fq minvws nl 10 2e

[S minvws nl J
Onderwerp RE geen plattegrond

|@minvws nl10 2e10 2e

Dank voor iullie uitvoeriqe reaches

Ik ga
advies aan de gemeente wordt gevraagd

10 2e vragen de aanvraag aan de experts voor te leggen zonder dat er

Grts 10 2e

@minvws nlVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 12 31

@minvws nl

10 2e

Aan 10 2e 10 2e

@minvws nl@minvws nl 10 2e10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Ja eens om de aanvraag wel aan de experts voor te leggen

@minvws nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 12 28

Aan @minvws nl10 2e 10 2e

|@minvws nl |@minvws nl10 2e10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Dank voor het op een rij zetten van onderstaande afweging Ik kan me hierin vinden en zou

dan ook voor de 2de optie kiezen dus afwijzen vanwege niet aannemelijk kunnen maken Een

overweging zou dan ook nog kunnen zijn om deze alsnog ook aan de experts voor te leggen
met de opmerking dat we van plan zijn deze af te wijzen en of ze ons daarvoor nog met meer

munitie kunnen voorzien want wellicht deugen ook andere onderdelen van hun plan niet en de

lijn die we tot nu toe hebben gehanteerd is hoe meer afwijzingsgronden hoe beter Bij een

mogelijke procedure voor de rechter zouden we dan ook sterker staan lijkt mij want anders

moeten we zeggen dat de experts er niet hebben gekeken vanwege de ontbrekende

plattegrond terwijl ze dat in andere gevallen als er bijv wel een bestand geiipload was maar

dat helemaal geen plattegrond was maar een brochure van de gemeente wel hebben gedaan

Groet

10 2e
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10 2e @minvws nlVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 12 21

@minvws nlAan 10 2e10 2e

@minvws nl J
Onderwerp RE geen plattegrond

|@minvws nl10 2e 10 2e

Ik heb het met^^^besproken Wij zijn allebei van mening dat de brief waarbij is verzocht om

de ontbrekende bijlagen duideiijk genoeg is Er wordt gevraagd om de gehele
aanvraagformulieren 2 3 en 5 In aanvraagformulier 2 staat duideiijk vermeld dat je ook een

plattegrond moet bijvoegen Dat de intentieverklaring wel apart in de brief wordt genoemd is

logisch omdat dat een bijlage bij aanvraagformulier 4 is en dat deel klaarblijkelijk wel was

ingediend

Kortom wat ons betreft is er geen reden om opnieuw een herstelmogelijkheid te bieden Dan

komen we op de vraag aanvraag louter vanwege ontbreken plattegrond buiten behandeling
stellen of de aanvraag afwijzen Ik neig dan naar het laatste Het is toch sterker om te zeggen

vanwege ontbreken plattegrond en rest van teeltplan heeft u niet aannemelijk gemaakt dat u

aan de eis van 6500 kg kan voldoen Bij een buitenbehandelingstelling zouden we alleen maar

kunnen zeggen u heeft de plattegrond niet bijgevoegd dus einde oefening

Kan je je toch hierin vinden 10 2e

Van

Verzonden woensdag 9 September 2020 10 38

l@minvws nl

10 2e

Aan 10 2e10 2e

@minvws nl @minvws nl10 2e 10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Mijn idee is dat we formeel om de plattegrond hebben gevraagd namelijk via het

aanvraagformulier 2 Het lijkt mij voor zich spreken dat als je het gehele aanvraagformulier
moet inzenden daarbij inbegrepen zijn de bijlagen die in dat formulier zijn genoemd

wat vind jij Ik bel je anders straks even

Groet ^^

@minvws nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 10 14

Aan @ mi nvws nlI0 2e I0 2e

@minvws nl10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

E^ oorstel kan de

riet plattegrond hadden

Te snel op verzenden geklikt © Als we dan afwijzen op basis van

aanvrager in een bezwaar beroep procedure niet stellen dat als we

meegewogen hij eea wel beter aannemelijk had kunnen maken En dat hij oneerlijk behandeld

is tov andere aanvragers die wel expliciet gevraagd zijn om ontbrekende stukken aan te

leveren Volgens mij is dat gewoon een foutje van ons moet niet nadelig zijn voor de

aanvrager

Van

Verzonden woensdag 9 September 2020 10 12

Aan

10 2e

10 2e @minvws nl 10 2e

@minvws nl10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond
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Maar als we geen plattegrond hebben is het toch logisch dat er een deugdelijke beschrijving
van de locatie ontbreekt Zonder plattegrond wordt het voor de aanvrager heel lastig om

aannemelijk te maken dat hij in staat is om 6500kg te telen want we hebben geen zicht op of

hij de nodige ruimtes en of capaciteit heeft Voelt een beetje oneerlijk voor mij

@minvws nlVan

Verzonden woensdag 9 September 2020 10 03

a minvws nl

10 2e

Aan 10 2e 10 2e

a minvws nl10 2e

Onderwerp RE geen plattegrond

Mijn eerste gedachte is niet opnieuw herstel bieden maar ook niet de aanvraag louter vanwege
het ontbreken van de plattegrond buiten behandeling stellen Gewoon laten beoordelen door de

experts en gemeente en eventueel inhoudelijk afwijzen bijv omdat ook geen deugdelijke
beschrijving van de locatie is gegeven en daarom niet kan worden vastgesteld of aan de eis van

6500 kg wordt voldaan

@minvws nlVan 10 2e

Verzonden woensdag 9 September 2020 09 18

Aan [S minvws nl10 2e 10 2e

|5 mi nvws nl10 2e

Onderwerp geen plattegrond

Goedemorgen

GraaawiMk even sparren

^^^^^Hheeft bijgaande brief gekregen met daarin opgesomd welke informatie ontbrak Er is

in de brief alleen aanvraagformulier 2 genoemd niet de verplichte bijlage namelijk de

plattegrond

Bijlage 2 3 5 en de intentieverklaring zijn netjes aangeleverd geen plattegrond

Kunnen we op basis hiervan de aanvraag buiten behandeling stellen of vragen we toch nog om

de plattegrond aangezien wij daar niet expliciet om verzocht hebben

Grts 10 2e
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W

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als

teler als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de

Wet experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 1 Onderneming en contactpersoon

Mocht u vragen hebben over dit aanvraagformulier lees de instructs

op de website Is uw vraag dan nog niet beantwoord hunt u deze

mailen naar aanvraagwietteelt@minvws nl

Dit formulier is een gezamentijke uitg
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Ministerie van Volhsgezondheid Welzijn en Sport

ave vo 1

i Onderneming waarvoorde aanwijzing wordtaangevraagd

10 2gi i Naam onderneming
zoals ingeschreven in Handelsregister

KvK nummer

8 cijfers

1 2

0 a
10 2g

1 3 KvK vestigingsnummer
12 cijfers

10 2g

1 4 Rechtsvorm

□ Onderneming die in Nederland gevestigd is en toebehoort aan een natuurlijke persoon

Een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een naamloze vennootschap een

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid een vennootschap onder firma een

^ commanditaire vennootschap een maatschap een rederij een cooperatie een onderlinge

waarborgmaatschappij een vereniging een stichting een kerkgenootschap of een publiekrechtelijke

rechtspersoon

Een onderneming die toebehoort aan een Europese naamloze vennootschap een Europese cooperatieve

|—j vennootschap of een Europees economisch samenwerkingverband die volgens haar statuten haarzetelin

Nederland heeft

Een onderneming die toebehoort aan een buitenlandse rechtspersoon die een hoofd of een

□ nevenvestiging in Nederland heeft

Een onderneming die in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een ander dan genoemd

10 2g
Naam aanvrager

een natuurlijke persoon die deze

onderneming voert ofeen rechtspersoon
met daaraan verbonden deze onderneming
diegene die als teler aangewezen wil

worden

i 5

10 2e
i 6 Naam rechtsgeldige

vertegenwoordingervan de

aanvragende onderneming
iemand die gemachtigd is de

te dienen nomens de aan

diens onderneming 1 1 1

aanvragerzelfzijn

aanvraag in

ler i 6 voor

an 00k de

vrag
dit fe

Voeg bij een bewijsstuk waaruit blijkt dot de rechtsgeldige vertegenwoordiger 1 7 bevoegd is de aanvraag in te dienen

namens de aanvragende onderneming l t Dit kan zijn een uittreksel uit het Handelsregister ofeen volmacht

Bijlage Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiger
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Pagina2van2

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel i Onderneming en contactpersoon

10 2e
1 7 Naam contactpersoon

aanvraagprocedure

10 2e
Ad res

10 2e
Postcode

10 2e
Plaats

10 2e
LE mailadres

Mocht de onderneming onderdeei zijn van een groter geheel bijvoorbeeld moeder dochtermaatschappij voeg

gehele organigram van de gehele structuur mar uw bedrijf onderdeei van uitmaakt bij Mocht de onderneming
aan een natuurlijke persoon eenmanszaak voeg dan een uittreksel uit de Basisregistratie personen BRP toe van de

desbetreffende persoon

Bijlage optioneel Organigram of uittreksel BRP

dan het

g toebehoren

Datum | 22 juli 202010 2ei 8 Handtekening rechtsgeldige

vertegenwoordiger

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaar ik dat op de rechtspersoon of natuurlijk persoon

waarvoor ikde aanvraag indien op het moment van de aanvraag NIET een van de volgende statussen of

trajecten van toepassing is faillissement of liquidatie schuldsanering surseance ondercuratelestelling

beslag op vermogen

Ei

Door ondertekening van dit aanvraagformulier verklaar ik dat alle ingevulde gegevens alle gegevens uit de

pr7|
delen i t m 5 van het aanvraagformulier en uit de bijlagen volledig en juist zijn Mocht er in loop van de

^
aanvraag en selectieprocedure iets wijzigen aan deze gegevens ben ik verplicht om dit te melden bij het

aanvraagloket

Is bijlage mee een Verklaring omtrent het Gedrag VOG als bedoeld in artikel 28 van de Wet justitiele en

strafvorderlijk gegevens van de rechtspersoon ofnatuurlijk persoon die de aanvraag doet Gebruik hiervoor het format dat u

kunt vinden op de website waar 00k dit aanvraagformulier stoat

Bijlage VOG

Stuura
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KVK

Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel®

KvK nummer 10 2g

Pagina 1 van 2

Rechtspersoon

RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel

Eerste inschrijving

handelsregister

Datum akte van oprichting
Datum akte laatste

statutenwijziging

Geplaatst kapitaal

Gestort kapitaal

Deponeringjaarstuk

10 2g

Onderneming

Handelsnaam

Startdatum onderneming

Activiteiten

d0 2g

SBI code 0111 Teelt van granen peulvruchten en oliehoudende zaden

SBI code 2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

SBI code 6420 Financiele holdings
Werkzame personen 0

Vestiging

Vestigingsnummer

Handelsnaam

Bezoekadres

Telefoonnummer

Datum vestiging

Activiteiten

10 2g

10 2e

10 2g

SBI code 0111 Teelt van granen peulvruchten en oliehoudende zaden

SBI code 2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
SBI code 6420 Financiele holdings

Het uitoefenen van een land en tuinbouwbedrijf het vervaardigen van plantaardige

farmaceutische grondstoffen alsmede holding en financieringactiviteiten
Werkzame personen 0

Bestuurder

Naam

Geboortedatum

10 2e

I
WAARMERK Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het

Handelsregister In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren Meer informatie hierover

vindt u op www kvk nl egd De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat

de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft

£KAMER VAN KOOPHANDEL

§



18236

KVK

Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel®

10 2gKvK nummer

Pagina 2 van 2

Datum in functie

Bevoegdheid

17 05 2017 datum registratie 17 05 2017

Alleen zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 17 07 2020 om 10 08 uur

I
WAARMERK Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het

Handelsregister In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren Meer informatie hierover

vindt u op www kvk nl egd De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat

de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft

£KAMER VAN KOOPHANDEL

§
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10 2g

Beteiligungsstruktur 10 2g

10 2g 10 2g
10 2g

10 2g
Kamervan Koophandel KvK Nummer »i[ilT«a»

10 2e

10 2e

GS 100
GS 100

10 2eGF
GF

10 2eGF

27 50 15 00

10 2g37 50 20 00

Kamervan Koophandel KvK Nummer KtlilBg B

10 2eGF



18238

m
R 10 2g

51

m
ustts

raJH Dienstjustis

Ministerie van Justitie en Veiligheid

W
m

m

Mb

Verklaring Omtrent het Gedrag

Retouradres Postbus 16115 2500 BC Den Haag

10 2g

T a v 10 2e

10 2g

m
UST l Datum 29 juni 2020

Ons kenmerk 20200623000238

am rechtspersoonN 10 2g

J5TL

hierna te noemen betrokken rechtspersoon

w heeft op basis van de door de aanvrager aangeleverde informatie ten behoeve

van Afsluiten van overeenkomst contract een Verklaring Omtrent het Gedrag

aangevraagd De Minister heeft een onderzoek naar het gedrag van de

betrokken rechtspersoon en natuurlijke personen ingesteldW
De Minister verklaart dat na raadpleging van de in artikel 36 van de Wet

justitiele en strafvorderlijke gegevens genoemde nationale registers gelet op

het risico voor de samenleving met betrekking tot de rechtspersoon en de

natuurlijke personen in verband met het doel waarvoor de verklaring is

aangevraagd en na afweging van het belang van betrokken rechtspersoon niet

is gebleken van bezwaren tegen betrokken rechtspersoon en natuurlijke

personen

c

m
jSTIS
luSib
m De Minister geeft de Verklaring Omtrent het Gedrag op grond van artikel 28 van

de Wet justitiele en strafvorderlijke gegevens hiermee afJS

fJUSTIf
SipST

m

De Minister voor Rechtsbescherming
namens deze

Just

f \\10 2e

\

»
c

Certificate of Conduct

The State Secretary of Security and Justice has conducted an investigation into the behaviour of

the legal person and natural |

risk for society in relation to t

the interest of the legal

persons have resulted

conduct pursuant to article 28 of the Dutch Judicial Records Act

USIL5 persons mentioned in this certificate and declares that in view of the

the purpose for which the certificate is requested and after weighing

I person concerned no objections against the legal entity and natural

from this investigation The State Secretary hereby issues the Certificate of

Pagina 1 van 3
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m
JUS115

R 10 2g

ass
Dienst Justis

Ministerie van Justine en Veiligheid1

STI

IfiJJSTlf

Verklaring Omtrent het Gedrag

1
In het kader van de Verklaring Omtrent het Gedrag met aanvraagnummer

20200623000238 is de volgende rechtspersoon onderzocht

rechtspersoon

Inschrijvingsnr 10 2g
Vestigingsadres

Vestigingsplaats
5JU

Land Nederland

m
fI CTI c

a

IS
if■

1

m

m
sir

\ \

K^JjSSi

m
USTIf1

m
Pagina 2 van 3
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m
m R 10 2g

l

m
Dienst Justis

Ministerie van Justitie en Veiligheid

I
m Verklaring Omtrent het Gedrag

I\ u

115 In het kader van de Verklaring Omtrent het Gedrag met aanvraagnummer

20200623000238 is de volgende natuurlijke persoon onderzocht

Geslachtsnaam

Tussenvoegsels
Vooma a m en

Geboortedatum

Geboorteplaats
Geboorteland

LUST

10 2e

m

sti-lus

m
usus1

ustis_

f S J\ \
i i

IB

SP

W

if
JS
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fm

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als

teler als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de

Wet experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 2 Locatie s voor productie

Mocht u vragen hebben over dit aanvraagformulier lees de instructies

op de website Is uw vraag dan nog niet beantwoord hunt u deze

mailen naar aanvraagwietteelt@minvws nl

Dit formulier is een gezamenlijke uitgave van
Ministerie van fustitie en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

10 2gMaam onderneming
zoals ingeschreven in Handelsregister

KvK nummer

8 ciifers n10 2g

KvK vestigingsnummer
12 ciifers

10 2g

2 Locatie en contactpersoon adviesaanvraag Gemeenten

Op welke locatie s bent u voornemens om hennep en of hasjiesj te produceren de locatie waarop u wilt telen oogsten verwerken opslaan of verpakken

Locatie vestigingi2 1

Adres vestiging

10 2gPostcode

Plaats

De inrichting zal bestaan uitBeschrijf de inrichting van de locatie

waarop u van plan bent om hennep
en of hasjiesj te produceren
Denk hierbij aan soort en gebouw en

zoals gesloten gebouw kas etc de

indeling en bestemming von de ruimten de

oppervlakte en inhoud Voeg een

plattegrond toe die deze beschrijving
onderbouwt

2 2

10 1 c en 10 2 g
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Pagina 2 van 3

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 2 Locatie s voor productie

Dit alles verwerkt in de plattegronden met oppervlakte en inhoudsmaten Zie bijlagen
2 2 1 2 2 2 en 2 2 3 gezipt in bijlage 2 2

10 2gEr is een impressk^igsdiikhaar de corporate film van^^^mifiE£2^^^Hwaarin de

faciliteit aan deHu Jl@’lHin kaart gebracht is Deze is op aanvraag verkrijgbaar10 2g

Bijlage Plattegrond teeltlocatie vestiging i

2 3 Beschikt u reeds over deze locatie

10 1 C en 10 2 g

2 4 Welke formaliteiten en acties moet u

ondernemen om op bovenstaande

locatie hennep en of hasjiesj te

produceren

10 1 C en 10 2 g

eerste gesprekken met Dhr Ronald Bakker wethouder economische zaken van de

Gemeente Waalwijk medio augustus 2017

unanieme goedkeuring Gemeenteraad
incli^^^^g^^^^j^voor

de vestiging en

gesprekken metM
September oktober november en december 2019

gesprekken met

West Brabant in opdracht voor Gemeente Waalwijk december 2018 September

2 5 Met welke afdel ingen of

contactpersoon van de gemeente
heeft u al gesproken over het

produceren van hennep en of hasjiesj
op deze locatie Wanneer heeft dit

gesprek plaats gevonden en wat

waren de uitkomsten

iQ 2g

10 2e

Brandweer Midden en10 2e
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 2 Locatie s voor productie

november 2019 en januari 2020 inzake brandveiligheid en opvolging
gepland uitgesteld in verband met corona gesprek met Burgemeester Kleijngeld en

Wethouder Economische Zaken Dhr Bakker op vriidaa 4 September aanstaande Dit in

verband met voortgang en lopende zaken betreffende 10 2g
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler

als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 3 Teeltplan

Mocht u vrogen hebben overdit aonvraogformulier lees de instructies

op de website Is uw mag dan nog niet beantwoord hunt u deze
mailen noor aonvraagwietteelt Wminvws nl

Dit formulier is een gezamenlijke uitgove von
Ministerie von JustitJeen Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid Wehijn en Sport

10 2gNaam onderneming
zools ingeschreven in Handelsregister

KvK nummer

8 cijfers
m

KvK vestigingsnummer
12 cijfers

10 2g

3 Teeltplan

olle eindproducten die u goat produceren zools gedroogde hennep hasjiesj en beschrijfolle productiemethodes en

werkprocessen bij deze producten von start van de teelt tot eindproduct dot klaor is voor de levering aan de coffeeshops

10 1 C en 10 2 g J Cannabis flos verdeeid over

vraag vanuit de Coffeeshops
beproduceerd worden

De producten ztillen bestaan uit3 i Producten en productiemethodes
10 1 C en 10 2 g

lU I c en 10 2 g

Cannabis

WAT RUIMTE TIJDSUJN

10 1 C en 10 2 g

Laboratorium

WAT RUIMTE TIJDSLIJN

10 1 C en 10 2 g

Afval cannabis

WAT RUIMTE TIJDSLIJN

10 1 C en 10 2 g

Hasjiesj
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Pagina 2 van 8

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 3 Teeltplan

10 1 C en 10 2 g

Benoem het aantal en de verschitlende varieteiten van de bennepplanten die u wil goon telen

Planten varieteiten ziin afhankeliik3 z Plantenvarieteiten | 10 2g |
10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Benoem het aantal plonten per vierkantemeter leeltoppervlakte het aantal planten per teeltbotch de beoogde opbrengst
perplant fin gr en per varieteit per teeltbotch in feg het aantal oogsten per variatie petjaor

ng geeft de volgende kengetallen per plant waarbij de varieteiten

e data geven

Onze ervarin
verschillend

3 3 Cijfers hennepteeit

10 1 C en 10 2 g er m2 afhankeliik van varieteit

planten afhankeliik van varieteitDatcngrootte I

OD^engst droog per m2 ca afhankelijk van varieteit

p^fTw^stelli^^nuit coffeeshops
jaarvolume ca 8S^kg afhankelijk v

10 1 C en 10 2 g

1Q 1 C en 10 2 g van varieteit
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Pagina 3 van 8

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel y Teeltplan

Benoem rfc bexhikbare trowelheld eindproducten zoak gedroogds hennep en ofhusjiesj per varikteit m kilogram kg die
u verwocht te kunnen leveren aan coffeeshops a can halfjaar nadat u mogelijketwijs over een oonwijzing beschikt en fa een

jaor nodal u mogelijketwijs over een aanwijzing beschfht

3 4 Productievolume voorbereidingsfase uitgaande van toewiizing medio december 2020
uitgaande van

uitgaande van

uitgaande afdus van start

VARIETEIT 6 MAANDEN 12 MAANDEN

ed ro September 2021
voorbe

10 1 C en 10 2 g

De overige varieteiten kunnen in afgestemd worden met de
markt coffeeshophouders Verregaande afspraken omtrent aantallen en soorten kunnen
dan gemaakt worden Als we mogen uitgaan van de mogelijkerwijze aanwijzing per l

januari 2021 kunnen we volgende geschatte volumes aangeven na

moederplantenbestand afstemmen meHj^raag van de
coffeeshophouders per l januari 2022

waarin we onze

_VARIETErT_ ^6 MAANDEN 1 MAANDEM

10 1 C en 10 2 g

Zie voor uitgewerkte teeltplanning bijlage 3 4 1 in gezipte bijfage 3 11 Bewijsstukken
teeltervaring deze planning gaat van optimale realisatie van alle productre en

teeltvariabelen het volledig in bedrijf zijn waarbij alle werkprocessen geoptimaliseerd
zijn

Voor 2022 gaan we uit van een opbouw naar circa

Voor 2023 gaan we uit van een opbouw naar circa

Voor 2024 gaan we uit van een realisatie van circa

Voor 2025 gaan we uit van een realisatie van circa

SPORT 6 MAANDEN 12 MAANDEN

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Geefaan hoeveet maanden voorbereidtngsujd u naar verwachting nodig heeft vanofhet moment dot u mogeltjkerwijs
over een aanwijzing van de ministers von JenV en VWS beschikt om te kunnen starter met de bestendige levering van

hennep en ofhasjiesj aan coffeeshops en benoem de geschatte hoeveelheid hennep en ofhasjiesj die u op dot moment bunt

leveren

10 1 C en 10 2 g3 5 Voorbereidingstijd
aanwijzing medio december 2020

10 1 C en 10 2 g
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Pagirta 4 van 8

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 3 Teeltpian

Semem fce vemrsehte faoriijtoe produatevolum von mdpwducttn rods getlroogde htmnep en ofhasjiesj per varitnett

3 6 Productievolume experimentfase Verwachte jaarlijkse productievolume per eindproduct

totaaf in 2022 circa
to ta a I in 2023 circa
totaal in 2024 circa
totaaf in 2025 circa

10 1 C en 10 2 g

Ve rwachte jaarlijkse productievolume per
RIETEIT 2022 2023 2024 2025

varieteit
VA

10 1 C en 10 2 g

Bescfirijfde voor de products e gebruiken materiolen Denk hierbrj oon uitgongsmoteriool groeimedium meststoffen
lompert indusiefconstructs etc

3 7 Productiematerialen

10 1 C en 10 2 g
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Pagina 5 van 8

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 3 Teeltplan

10 1 C en 10 2 g

Laboratorium
WAT RUIMTE PRQDDCTIEMATERIALEN

10 1 C en 10 2 g

Afval cannabis
WAT RUIMTE PRODUCT EMATERIALEN

10 1 C en 10 2 g

Transport
WAT RIIIMTF PRnm irTTFMATFRTAI PKI

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde maatregefen die u goat nemen voor khmaatbeheersing in uw gehele bedrijf

3 8 Klimaatbeheersing

10 1 C en 10 2 g

Beschrijf de bygienemaotregelen die u goot nemen per in mag 2 omschreven werhproces productiestap

Bouwkundige voorzieningen alie productieruimten3 9 Hygienemaatregelen

10 1 C en 10 2 g

Interne maatregelen

10 1 C en 10 2 g
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Pagir»a 6 van 8

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Dee 3 Teeltplan

10 1 C en 10 2 g

Beschriifde moot

bestrijden Denk

iregelen waormee u plagen ziekten en onkruiden bij bet telen von de hennepptanten goot voorkomen en of
hierbijonderondere aan het type gewosbesrbemvnQ en voor mike orgamsme n

3 10 Gewasbescherming

10 1 C en 10 2 g

Besdiri fde aomullende maatregelen noost wot u of bij de vrogen 8 g en w heeft oongegeven die u mogelijkeiwijs goot
nemen om te vofdoen oon de kwc itertseisen genoemd in artikel 28 lid 1 en lid 2 Besluit experiment gesloten coffeeshopketen

3 11 Kwaliteitseisen

10 1 C en 10 2 g

_ ^HPiTiK^ffkwaliteitsplan voor de huidige
locatie aan de het Site Master File SOP GEN 001 wefk document wordt

aangepast en qeimplementeerd voor de specifieke productie voor het nieuw te bouwen

pand aan

Zie verder als reference het hoofddocument van

10 2g

Zie voor relevante teeltervaring de bewijsstukken in de gezipte bijlage 3 11

Beschrijfde fcennis en ervoting die u in huts heeft met het professioneel telen produceren en verwerken von gewossen
Onderbouw dit zoveel moge ijfe met gescbifete bewijsstufcken roofs diploma s een track record etc

Bij oge optionee BewijKtuhften teeltervaring

huidige locatie3 12 Teeltervaring

10 2g
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Aanvraagforrmilier voor de aanwijzing als teler als

bedoeid in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Oeel 3 Tesitplan

Medio 2016 Onderaoek naar de realisable en opbouw van een Nederlands bedrijf dat
hoogwaardige cannabis varieteiten ken ontwikkelen en produceren met een constante
kwaliteit en voidoende opbrengst middels door de overheid qevalideerde Drocessen

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde wijze waorop de verscbi lende producten worden veipakt geetiketteerd en worden bewoord opgeslagen Co

bierbi in op ospecten zoals boudboorbeid omgevingstemperotuur vocbtigheid verzegefinq en verpokfeingsmaterioo in

combinatie met productkenmerhen

3 13 Verpakking en opslag

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde wijze waorop de bemonstering von de hennep wordt ingericbt zodanig dat dit in overeenstemming is met bet in

on 11 van de Ministeriete Regelmg bepoolde De monsters moeten bomogeen zijn en een ofspiegeling vormen von de groep

hennepplonten van dezeifde vorieteit die gelijktijdig geaogst is

3 14 Bemonstering

10 1 C en 10 2 g
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deei 3 Teeltplan
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler

als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten eoffeeshopketen
Deel 4 Bedrijfsplan

Mocht u vragen hebben overdit aanvraagformulier lees de instructss

op de website Is uw vraag dan nog niet beantwoord hunt u deze

mailen naar aanvraagwietteelt S minvws nl

Dit formulier is een gezamenlijke uitgave van
Ministerie van Justitle en Veiligheid
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

10 2gNaam onderneming
zoals ingeschreven in Handelsregister

KvK nummer

8 cijfers m

KvK vestigingsnummer
12 cijfers

D 10 2g

4 Bedrijfsplan

8eschrijfde algehele bedrijfsvoering en bedrijfsadministratie

De algehele bedrijfsvoering is gestoeld op4 i Bedrijfsvoeringen
bedrijfsadmin istratie

10 1 C en 10 2 g

Beschrijf de taken en kwalificaties zoals opleidingsniveou werken aring certificaten van alle medewerkers vast en

ingehuurd betrokken bij de bedrijfsvoering per onderdeel van de bedrijfsvoering inclusiefhet aantal medewerkers

Een uitgebreid intern organogram van 10 2g is besehikbaar4 2 Medewerkers

Directie en management

10 1 c 10 2 e en 10 2 g

10 1 c 10 2 e en 10 2 g
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Pagina2van4

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 4 Bedrijfsplan

10 1 C en 10 2 g

Hoqer management

10 1 C 10 2 e en 10 2 g

10 1 c 10 2 e en 10 2 g

10 1 c 10 2 e en 10 2 g

Office kantoor

10 1 C en 10 2 g

Divisies

10 1 c en 10 2 g

Productie

10 1 C en 10 2 g

CV s en VOG s zijn beschikbaar op aanvraag

Beschrijfde vereiste meldingsplichten en of vergunningen die nodig zijn om de onderneming op de beoogde locatie s te

kunnen voeren indusief venvachte termijn von verlenen oftermijn waarop deze wordt verleend Denk oon

omgevingsvergunning e d

Alle te verkrijgen vergunningen c q meldingen zijn gedaan en verkregen Copien hiervan

zijn op aanvraag direct beschikbaar
4 3 Meldingsplichten en vergunningen

Beschrijfde wijze waarop u goat voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van track trace Denk aan het verwerken in de

bedrijfsprocessen

4 4 Track trace

10 1 C en 10 2 g
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Pagina 3 van q

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 4 Bedrijfsplan

Beschrijfde wijze waarop u de coffeeshops betrekt bij de inhoud en vormgeving van hei assortment

4 5 Betrekken coffeeshops

10 1 C 10 2 e en 10 2 g

Stuur mee een begroting met de kosten perjaar over de hele looptijd inclusiefkostencalculatie en jaaromzet aan vo gens het

bijgevoegde format Neem hierbij alle bosten mee voor de ingezette middelen uit uw teeltplan denk bijv aan de kosten voor

gewasbescherming substraat water zuivering energie meststoffen verpakking kwoliteitscontrole transport en levering

afvolverwerking personeel beveiliging locotie inrichting trackbtrace etc Gebruik hiervoor het format dot u hunt vinden

op de website waarook dit aanvraagformulier stoat Zo nodig hunt u de begroting hierondernader toelichten

Bijlage Begroting volgens format kunnen meerdere pagina szijn

Zie voor de uitwerking het aangereikte sjabloon in de bijlage 4 6 1
4 6 Begroting

Stuur mee een exploitatierekening Gebruik hiervoor het format dot u hunt vinden op de website waar ooh dit

aanvraagformulierstaat Zo nodig hunt u de exploitatierekening hieronder noder toelichten

Bijlage Exploitatierekening volgens format kunnen meerdere pagina s zijn

In de exploitatierekening is uitgegaan van de volgende marktconforme en concurrerende

gemiddelde prijzen
4 7 Exploitatierekening

10 1 C en 10 2 g

I Zie voor de volledige uitwerking het aangereikte sjabloon in bijlage 4 7 1

Stuur mee een liquiditeitsbegroting Gebruik hiervoor het format dot u hunt vinden op de website waar ooh dit

aanvraagformulier stoat Zo nodig hunt u de liquiditeitsbegroting hierondernader toelichten

Bijlage Liquiditeitsbegroting volgens format kunnen meerdere pagina s zijn
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Pagina 4 van 4

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 4 Bedrijfsplan

4 8 Liquiditeitsbegroting

10 1 c en 10 2 g

Zie de verdere uitwerking in het aangereikte sjabloon in de bijlage 4 8 1

Stuur mee een ofmeerdere intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financiers bij externe financiering en of
een bewijs van voldoende eigen vermogen Licht hieronder de wijze van financiering van de teeltonderneming nader toe Geef
ook aan wanneer u verwacht de financiering defmitiefgerealiseerd te hebben aantal maanden nadat u mogelijkerwijs de

aanwijzing heeft gekregen
Bijlage Intentieverklaring en financiers en of bewijsstuk ken eigen vermogen kunnen meerdere pagina s zijn

4 9 Financiering

10 1 C en 10 2 g

Benoem de fmanciele risico s verbonden aan de bedrijfsvoering de risico analyse en mitigerende maatregelen

4 io Financiele risico s

10 1 C en 10 2 g

[
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler

als bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 5 Beveiligingsplan

Mocht u vragen hebben over dit aanvraagformulier lees de instructies

op de website Is uw vraag dan nog niet beantwoord hunt u deze

mailen naar aanvraagwietteelt@minvws nl

Dit formulier is een gezomenlijke uitgave van

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Minister e van Volksgezondheid Welzijn en Sport

10 2gNaam onderneming
zoals ingeschreven in Handelsregister

KvK nummer

8 cijfers
10 2g

KvK vestigingsnummer
72 cijfers 10 2g

5 Beveiligingsplan

Beschrijfde mogelijke risico s die de geslotenbeid van de keten binnen uw organisatie zouden kunnen aantasten Noem in

uw analayse in iedergeval de door u geidentificeerde bedreigingen en bedreigers die een risico kunnen vormen Denk hierbij
zowel aan bedreigingen bedreigers van binnenuit eigen medewerkers als bedreigingen bedreigers van buiten

De mogelijke risico s zijn als voIgt door^^^ geinventariseerd5 i Risico s geslotenheid keten

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde organisatorische beveiligingsmaatregelen die u minimaal goat implemented en geefper maatregel aan welk

risico daarmee wordt voorkomen Geeftenminste aan hoe u de maatregelen ten uitvoer goat brengen

daarbij worden ingezet Denk hierbij bijvoorbeeld aan procedures en richtlijnen voor toegangsbeheer

en welke middelen

r toegangsbeheer sleutelgebruik

afsluitdicipline personele beveiliging controle in en uitgaande goederen incident logging security awareness etc

De onderstaande organisatorische maatregelen worden genomen5 2 Organisatorische
beveiligingsmaatregelen

10 1 c en 10 2 g
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Pagina 2 van 4

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 5 Beveiligingsplan

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde bouwkundige beveiligingsmaatregelen die u minimaal goat implementeren en geefper maatregel aan welk

risico daarmee wordt voorkomen Geef tenminste aan hoe u de moatregelen ten uitvoer gaat brengen en welk

daarbij worden ingezet Denk hierbij bijvoobeeld aan terrein ofgebiedsafscheiding compartimentering hang en sluitwerk

opberg en opslagmiddelen gebruikte materialen etc Vermeld indien bekend aan welke normen ofcertificeringseisen de

verschillende maatregelen voldoen

e middelen

5 3 Bouwkundige
beveiligingsmaatregelen

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfde elektronische beveiligingsmaatregelen die u minimaal gaat imptementeren en geefper maatregel aan welk risico

daarmee wordt voorkomen Geeftenminste 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

54 Elektronische beveiligingsmaatregelen

10 1 C en 10 2 g
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Pagina 3 van 4

Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 5 Beveiligingsplan

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Elektronische maatregelen algemeen

10 1 c en 10 2 g

Alle plattegronden en ingetekende beveiligingsmaatregelen zijn op aanvraag direct

beschikbaar

10 1 C en 10 2 g

en beveiligd Geefhierbij 00k
aal van plan bent om op

Beschrijfde wijze waarop de voorraad van de geproduceerde hennep hasjiesj wordt opgeslagen
aan hoeveel kg geproduceerde eindproducten zoals hennep en of hasjiesj u per locatie maximt

voorraad te hebben en op te sloan

5 5 Beveiliging voorraad

10 1 C en 10 2 g
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Aanvraagformulier voor de aanwijzing als teler als

bedoeld in artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen
Deel 5 Beveiligingsplan

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

5 6 Beveiliging transport

10 1 C en 10 2 g

Beschrijfhet proces van het vernietigen en de administratie daarvan van batches die niet voldoen aan de kwaliteitseisen en

van overig plantmateriaal afval Geefdaarbij aan welke beveiligingsmaatregelen u treft om weglekken van planten of
plantenmateriaal tijdens het proces van vernietiging te voorkomen

5 7 Beveiliging afval vernietiging

10 1 C en 10 2 g
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10 2g

Inschrijving aanwijzing als teler ais bedoeld in artiket 5 eerste lid

Van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Bijlage 2 2 1 Plattegrond

Bijlage 2 2 2 Plattegrond

Bijlage 2 2 3 Plattegrond

10 2g

10 {2g 10 2g10 2eThe Netherlands

10K2g10 2g10 2g
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10 1 c en 10 2 g
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10 1 c en 10 2 g
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10 1 c en 10 2 g
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10 {2g

Inschrijvlng aanwijzing als teler als bedoeld in artikel 5 eerste lid

Van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Bijlage 4 9 1 Verklaring I0 2g

10 2 e en 10 2 g
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10 2 e en 10 2 g

Absichtserklarung

tier

10 {2g

10 1 C en 10 2 g

10 2g

10 {2e

10 2 e 10 2 g
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10 2 e en 10 2 g

I n tenticvcrkbring

van

10 2g

10 1 C en 10 2 g

10 2g

10 2e

10 2 e en 10 2 g
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1Q 2g

Inschrijving aanwijzing alstelerals bedoeld in artikel 5 eerste lid

Van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Bijlage 4 9 2 Verklaring 10 2g

10 2 e en 10 2 g
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10 2g

Absichtserklarung

der

10 2g

10 1 c en 10 2 g

10 2g

10M2e

10 2 e en 10 2 g
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10 2g

I n ten tieverkla ring

van

10 2g

10 1 c en 10 2 g

10 {2g

JHandtekening]

10 2e

10 2 e en 10 2 g
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Resultate

Wat staat in het register Wat staat niet in het register
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Algemene toelichting op de Financial Formats vergunning wietteelt

De tabbladen kunt u benutten maar als u de gevraagde informatie ook op een andere manier kunt

verstrekken bijvoorbeeld als u een eigen financieel model gebruikt dan kunt u die ook insturen i p v

deze formats Bedenk wel dat de formats zo zijn ontwikkeld dat alle benodigde informatie voor een

goede beoordeling aan bod komt De financial formats helpen u over het nadenken van de financien

met betrekking tot het aanvragen van een vergunning voor wietteelt

Alle gele velden zijn invulvelden de overige velden zijn rekenvelden of tekstvelden U kunt ook regels
toevoegen als u meer wilt toelichten of beschrijven

Om het mogelijk te maken de rekenvelden aan te passen zijn die niet beschermd

Tijdens de vergunningsfase hebben we een gedetailleerd inzicht nodig daarom zijn formats 2 en 3 op

kwartaalbasis

Voor de goede beoordeling van een aanvraag voor een vergunning tot het telen van wiet is alle

informatie van het financial format nodig



18247

Proiectbeqrotinq verqunninq wietteelt

10 2gProjectnummer of projectnaam Format 1 Ingevuld datum 7 22 2020

NB

Alleen de gele velden zijn invoervelden

U kunt perioden kolommen weghalen of toevoegen adhv uw planning
U kunt regels toevoegen ter verklaring

10 1 c en 10 2 g

Bijlaqe Proiectbeqrotinq verqunninq wietteelt

De aanloopfase betreft de periode vanaf de verkrijging van een aanwijzing tot de start van de experimentfase de verkoop van de cannabis in de coffeeshops

In de aanloopfase worden ook belangrijke kosten gemaakt bijv 10 1 c en 10 2 g

De ministers zullen nog besluiten wanneerde voorbereidingsfase is afgelopen en de experimentfase begint10 1 c en 10 2 g

Ad A UURTARIEF

U vult hier de daadwerkelijke loonkosten in gedeeld door het aantal werkbare uren

Uren

Loonkosten uren x uurtarief

Ad Bj KOSTEN NIET VALLEND BINNEN HET UURTARIEF

Hieronder vallen alle direct projectgerelateerde kosten voorzover die niet in het uurtarief zijn verdisconteerd

Materialen Hulpmiddelen
Verbruikte materialer

Bijvoorbeeld grondstoffen die bestemd zijn voor gebruik ten behoeve van het telen van wiet

Hulpmiddelen

Bijvoorbeeld zaken die speciaal voor het uitvoeren van het telen van wiet worden aangeschaft
Machines

Machines randapparatuur

Bijvoorbeeld machines apparatuur die voor het telen van wiet worden aangeschaft of worden gebruikt Inventaris en dergelijke kunnen ook meegenomen worden

Kosten Derden

Indien een deel van de aktiviteiten in het telen van wiet wordt uitbesteed bijvoorbeeld
Deze kosten dienen te worden gespecificeerd voor zover mogelijk

VerV0erSk0sten beVeiligingsk0sten

Vervoerskosten beveliainaskosten

Het betreft hier de vervoerskosten en het beveiligen van wiet bijvoorbeeld

10 1 c en 10 2 g

10 1 c en 10 2 g

1
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10 2gProjectnummer of projectnaam Format 2 Ingevuld datum 7 22 2020

Jaren zijn bedoeld als kalenderjaren

Beginner in het kwartaal de kolom waarin de startdatum van het project valt

Alleen gele velden zijn invoervelden

NB

10 1 c en 10 2 g
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7 22 2020I0 2gProjectnummer of projectnaam Format 3 Ingevuld datum

NB Alleen ciele velden ziin invoervelden

10 1c en 10 2 g
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\ A
de Rechtspraak

Home Onderwerpen Uitspraken en nieuws Registers de Rechtspraak Professionals Contact X Formulieren en inloggen

V
Home Registers Centraal insolventiere

m
Centraal Insolventieregister 1

Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak nl bevat de gegevens van faiHfcsementen

surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij
de verschillende rechtbanken worden bijgehouden Alle insolventiegegevens gepubliceerd na 1

januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beeindiging van de insolvents

Resultaat natuurlijk persoon

0 resultaten

Gezocht op

gegevens bijgewerkt tot 24 07 2020

10 2e

Hu Ip bij zoeken Sortering termen afkortingen en codes

• Zoeken op natuurliik persoon fparticulier zzo er In de resultatenlijst ziet u steeds uitsluitend de meest
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de Rechtspraak

Home Onderwerpen Uitspraken en nieuws Registers de Rechtspraak Professionals Contact JL Formulieren en inloggen

Centraal Insolventieregister
Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak nl bevat de gegevens van faillissementen

surseances van betaling en schuldsaneringen natuurlijke personen die in de lokale registers bij

de verschillende rechtbanken worden bijgehouden Alle insolventiegegevens gepubliceerd na 1

januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beeindiging van de insolventle f

Resultaat rechtspersoon

0 resultaten

Gezocht op

gegevens bljgewerkt tot 24 07 2020

10 2g

HuId bii zoeken Sorterina termen afkortinaen en codes
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10 2g

Bijlage 3 12

Geachte

We hebben vandaag meerdere malen onze teeltervaring proberen te laden op

de aanvraagsite van het Wietexperiment hebben contact gehad met een van

uw collega s en bleven verschillende fout meldingen krijgen zodat we besloten

hebben om u deze separaat per email op vrijdag 24 juli 2020 toe te sturen

De bewuste bijlagen 3 12 1 tot en met 3 12 14 maken een essentieel onderdeel

uit van onze aanvraag

10 2e

10 2g
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www ri jksove rheid nl

Inlichtingen bij
aanvra a awietteeltiam invws nl

31 juli 2020

Ontvangstbevestiging aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Uw brief

Geachte 10 2e 24 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadresr of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 31 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
gedateerd 24 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0034

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondence te vermelden

Beslistermijn
Voor het nemen van een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler voor het

Experiment gesloten coffeeshopketen geldt krachtens de Wet experiment gesloten

coffeeshopketen geen beslistermijn Dat betekent dat binnen een redelijke termijn
een besluit op uw aanvraag moet worden genomen artikel 4 13 eerste lid van

de Algemene wet bestuursrecht Hierbij stel ik deze termijn vast op 180 dagen
artikel 4 14 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht Mocht ik deze

termijn onverhoopt niet halen dan meld ik u dat voor het verstrijken van deze

termijn en geef ik aan binnen welke termijn u het besluit wel tegemoet kunt zien

In sommige gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort Dat betekent dat de

klok wordt stilgezet Daarvan wordt u op de hoogte gesteld zoals hieronder in

deze brief gebeurt Houd erdus rekening mee dat de totale doorlooptijd van de

behandeling van uw aanvraag langer kan zijn dan 180 dagen

Vervolg procedure
Uw aanvraag zal in de komende periode namens de Minister voor Medische Zorg
en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid worden beoordeeld aan de hand

van de eisen waaraan moet worden voldaan Deze eisen zijn vastgelegd in de wet

en regelgeving over het Experiment gesloten coffeeshopketen U kunt de wet en

regelgeving raadplegen via

https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraag en antwoord vergunning aanvragen teler wietexperiment

Pagina 1 van 3
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Gelijktijdig met deze beoordeling wordt advies gevraagd aan de burgemeester s

van de locatie s waar u de hennep en of hasjiesj wilt gaan produceren De

burgemeester s wordt om advies gevraagd over de consequenties voor de

openbare orde of veiligheid in diens gemeente in het geval uw aanvraag als teler

wordt ingewilligd Ten behoeve van de adviesaanvraag zullen deel 1 onderneming
en contactpersoon deel 2 locatie s voor produotie en deel 5 beveiligingsplan
van uw aanvraagfomnulier aan de burgemeester s worden verstrekt

De beslistermijn wordt opgeschort voor de duur van de periode die begint met de

dag waarop de burgemeester s om advies wordt gevraagd en eindigt met de dag

waarop het advies is ontvangen of de termijn is verstrekken waarbinnen de

burgemeester advies had moeten uitbrengen artikel 17 vierde lid Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als uw aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal uw aanvraag worden

afgewezen Uw aanvraag zal ook worden afgewezen als een van de

burgemeester s een negatief advies heeft afgegeven en de betrokken ministers

besluiten om dat advies te volgen

Zolang u geen afwijzend besluit ontvangt kornt uw aanvraag mogelijkerwijs in

aanmerking voor inwilliging Indien dit voor meerdan 10 aanvragers geldt zal een

loting plaatsvinden Als uw aanvraag heeft deelgenomen aan de loting zult u

nader bericht ontvangen over de uitslag daarvan

Ten aanzien van de 10 aanvragers die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor

een aanwijzing als teler zal een onderzoek op grand van de Wet bevordering

integriteitsbeoord el ingen door het openbaar bestuur Bibob onderzoek worden

verricht Naar verwachting zullen dat de 10 aanvragers zijn die bij de loting als

eerste tien worden getrokken Mocht op een eerder moment in de procedure het

aantal aanvragers dat mogelijkerwijs in aanmerking kan komen voor een

aanwijzing als teler al 10 of minder bedragen dan is een loting niet nodig en kan

het Bibob onderzoek op dat moment al uitgevoerd worden

Ten behoeve van het Bibob onderzoek moet een Bibob vragenformulier worden

ingevuld Dat hoeft u nu nog niet te doen maar pas als u daarom wordt gevraagd
In dat geval moet u het formulier binnen twee weken ingevuld en voorzien van

alle benodigde bijlagen retour zenden Gelet op de korte termijn van twee weken

wordt u geadviseerd om het Bibob vragenformulier alvast door te nemen U kunt

deze vinden op https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten

coffeeshopketen wietexperiment documenten formulieren 2020 05 18 bibob

vragenformulier
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Als ten aanzien van u een Bibob onderzoek zal worden verricht zal na ontvangst
van het door u ingevulde Bibob vragenformulier en de bijlagen advies worden

gevraagd aan het Landelijk Bureau BIBOB Op grand van de uitkomst van het

onderzoek zullen de betrokken ministers besluiten of aan u een aanwijzing als

teler kan worden verleend

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Pagina 3 van 3
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aanvraaawietteeltVan

Aan

Onderwerp

Datum

10 2e

RE Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0048

maandag 19 oktober 2020 08 47 00

10 2eGeachtel
Nee een teler kan de locatie nahet indienen van de aanvraag niet meer wijzigen De beoordeling
word verricht op basis van de localie die in de aanvraag is vermeld en in een eventueel

aanwijzingsbesluit zal ook worden venneld dat de handelingen op die betreffende localie moeten

worden verricht

Met vriendelijke groet
Medewerkers aanvraagloket wiettelers

Van 10 2e

Verzonden woensdag 14 oktober 2020 16 28

Aan aanvraagwietteelt

Onderwerp Re Bericht aangaande uw aanvraag vergunning VWS W2007 0048

Geachte lezer

recent is er een pand vrijgekomen wat beter aansluit op de behoefte van mijn bedrijf
Het is na het sluiten van de inschrijving vrijgekomen
Graag zou ik bij de desbetreffende gemeente een aanvraag indienen met het pand als

uitgangspunt
Is dit nog mogelijk
met vriendelijke groet

10 2e

VWS W2007 0048
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

ill

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
vvww riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaawletteelt@minvws nl

28 juli 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Uw brief

Geachte 10 2e
24 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

gedateerd 24 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0033

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
1 Organogram
2 VOG

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 11 augustus 2020 toe te sturen Dit kan

via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U ontvangt daarom

deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de ontbrekende documenten

vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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ili

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Pagina 2 van 2
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Amsterdam 28juli 2020

Geachte Heer mevrouw

Het is ons niet gelukt om de teeltervaringsbewijzen op uw website up te loaden ondanks

dat het bestand de bestanden slechts 2 6 Mb zijn

In de Q A hebben wij begrepen dat u hiervoor een afzonderlijk emailadres beschikbaar kunt

stellen

Wij danken u hartelijk voor het leveren van dit emailadres en wensen u een prettige dag

Vriendelijke groet

Namens
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CIBG

Ministerie van Volbgezondheid
WelzijnenSport

ij

Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

BMC

Bezoekadres

Hoftoren Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag
10 2g

T 070 340 7S 00

info@cannablsbureau nl

Inlichtingen bij

10 2e
9 juli 2020

Verlenging opiumontheffing voor wetenschappelijke

doeleinden met registernummer |

Datum

Betreft Ons kenmerk

CIBG BMC 3609110 2g

Aanvraagnummer 36091 Bijlagen

2

Uw brief

19 juni 2019Geachte 10 2e

Op 21 juni 2019 heb ik uw aanvraag van 19 juni 2019 voor een verlenging van uw Het cibg is een

opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden met registernummer klMEEH uitvoeringsorganisaae van het

CO W ontvanoen en od 18 februari 2020 het verzoek voor
Ministerie van

Volksgezondheid Welzijn en

Sport

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Correspondence uitsluitend

richten aan het retouradres

met vermelding van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Op 5 juli 2019 heb ik uw aanvraag voor advies voorgelegd aan de Inspectie voor

Gezondheidszorg en Jeugd IGJ

De IGJ heeft mij bij brief van 2 juni 2020 kenmerk 2020

2498181 204824 rr WB geadviseerd over uw aanvraag Uit het advies blijkt dat

de opslag beveiliging en administratie ten genoegen van de Inspecteur

zijn ingericht

Besluit

Naar aanleiding van het bovenstaande stuur ik u hierbij mijn besluit waarbij met

terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2019 uw opiumontheffinq voor

wetenschappelijke doeleinden met registernummer
en uitgebreid

10 2g wordt verlengd

Wijzingen
Mocht u een wijziging willen doorvoeren ten opzichte van iets wat in uw ontheffing
is bepaald dan moet u een aanvraag tot wijziging van uw ontheffing bij mij
indienen U kunt die wijzigingen via een brief doorgeven er zijn geen

wijzigingsaanvraagformulieren beschikbaar

Deze ontheffing vervalt na verloop van de periode waarvoor zij is verleend

Uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum dient u een aanvraag tot verlenging
van de ontheffing in te dienen indien u de handelingen die u op grond van de

Opiumwet mag verrichten wilt voortzetten U bent er echter zelf verantwoordelijk
voor om tijdig een verlengingsaanvraag in te dienen

Pagina 1 van 7
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Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Ons kenmerk

CIBG BMC 36091

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer

wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief

het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Financier

De verplichting tot betaling van de jaarlijkse vergoeding voor een nieuw

kalenderjaar ontstaat steeds op 1 januari van dat jaar Indien u geen gebruik
meer wilt maken van uw opiumontheffing voor wetenschappelijk onderzoek dient

u dat voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan mij te hebben

gemeld Indien deze melding achterwege blijft of na 31 december van het

voorafgaande jaar plaatsvindt dient de jaarlijkse vergoeding over het nieuwe

kalenderjaar te worden voldaan In verband met eventuele bewijsvoering raden

wij u aan deze melding per aangetekende brief te versturen
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M

Ik stuur een kopie van deze brief naar de Inspectie voor Gezondhieidszorg en

Jeugd
Ons kenmerk

CIBG BMC 36091

De Minister voor Medische Zorg

namens dezen

10 2e
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10 2gReaistemummer
Ons kenmerk

CIBG BMC 36091

Ons kenmerk

CIBG BMC 36091

Den Haag

9 juli 2020

OPIUMONTHEFFING VOOR WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN

De Minister voor Medische Zorg

10 2ggelezen de aanvraag van

artikelen 6 eerste lid 8 eerste lid aanhef en onder b en 8a van de Opiumwet

gedateerd 19 juni 2019 en gelet op de

BESLUIT

1 10 2g een

opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden te verlenen Deze

ontheffing is geldig van 1 oktober 2019 tot en met 30 September 2024 of tot

zoveel eerder als het onderzoek waarvoor deze ontheffing wordt verleend

wordt beeindigd
2 De ontheffing geldt voor de in de bijlage genoemde locaties handelingen en

opiumwetmiddelen
3 De opslag beveiliging en voorraadadministratie zijn geregeld ten genoegen

van de Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd
4 De ontheffinghouder mag de opiumwetmiddelen in Nederland uitsluitend

inslaan door inkoop bij houders van een ontheffing bedoeld in artikel 8

eerste lid van de wet

5 De Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd dient onmiddellijk in kennis te

worden gesteld van diefstal of verlies van de middelen waarvoor de ontheffing
is verleend

6 De administratie dient ten minste zes jaren na 31 december van hetjaar

waarop deze betrekking heeft te worden bewaard

7 Elk kalenderjaar voor 31 januari moet met gebruikmaking van een door de

Inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld model aan het CIBG bij

aangetekend schrijven een nauwkeurige opgave worden gezonden van de op

31 december van dat kalenderjaar aanwezige voorraad van de middelen

waartoe deze ontheffing strekt

8 Degene wiens ontheffing wordt ingetrokken of vervalt ontdoet zich van de

middelen waarop de ontheffing betrekking heeft gedurende het tijdvak
gelegen tussen de mededeling van de intrekking of het verval en de laatste

dag waarop de ontheffing geldt Hij ontdoet zich van de middelen hetzij door

vernietiging hetzij door overdracht aan personen rechtspersonen daaronder

begrepen die bevoegd zijn tot het verrichten van handelingen als bedoeld in

de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet
9 De ambtenaren die zijn belast met de handhaving van de Opiumwet

a moet op hun verzoek inzage worden gegeven in de administratie
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moeten alle tot handhaving van genoemde wet gevraagde inlichtingen en

bescheiden worden verstrekt

moeten worden toegelaten monsters te nemen van de middelen die

aanwezig zijn in de percelen voor zover deze onder de Opiumwet vallen

dan wel geacht worden daaronder te vallen

10 Van de ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van

wetenschappelijk onderzoek door of onder directe verantwoordelijkheid van

de ontheffinghouder
11 De op de locatie waarvoor deze ontheffing is verleend aanwezige hoeveelheid

van de middelen mag niet groter zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor

het onderzoek Indien de aanwezige hoeveelheid van de middelen naar het

oordeel van de Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd groter is dan

noodzakelijk is voor het onderzoek is de ontheffinghouder verplicht de

overtollige hoeveelheid over te dragen aan de Inspecteur voor

Gezondheidszorg en Jeugd dan wel zorg te dragen voor vernietiging binnen

de door laatstgenoemde hem aangegeven termijn en overeenkomstig diens

aanwijzingen

b

Ons kenmerk

CIBG BMC 36091C

De Minister voor Medische Zorg

namens dezen

10 2e
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Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

Bijlage behorende bij de aan

registernummer

verleende opiumontheffing metiQ 2g

10 2g

U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de aangevraagde ontheffing uitsluitend

betrekking heeft op de onderstaande handelingen en opiumwetmiddelen

10 2flVoorde[
geldt deze ontheffing voor de volgende

HANDELINGEN

Aanwezig hebben

Bewerken

Telen

Verwerken

Vervoeren

Afleveren

OPIUMWETMIDDELEN VAN LIJST I

10 2g

OPIUMWETMIDDELEN VAN LIJST II

Hennep

DOELEN

Het doel is het optimaliseren van de teelt van hennep het in stand houden van henneprassen en

het ontwikkelen van een toedieninasyorm voor cannabis Gelet op het doel wordt gedacht aan een

hoeveelheid van maximaal 10 2g planten
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Bijlage behorende bij de aan

registemummer

verleende opiumontheffing met10 2g

10 2g

U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de aangevraagde ontheffirg uitsluitend

betrekking heeft op de onderstaande handelingen en opiumwetmiddelen

10 2gVoor de locatie |
deze ontheffing voor de volgende

geldt

HANDELINGEN

Aanwezig hebben

Telen

Bewerken

Verwerken

Afleveren

Vervoeren

OPIUMWETMIDDELEN VAN LIJST II

Hennep

DOELEN

Het doel is het optimaliserer^at^j^eej^^Jiennep Gelet op het doel wordt gedacht aan een

planten10 2ghoeveelheid van maximaal
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www ri jksove rheid nl

Inlichtingen bij
aanvra a awietteeltiam invws nl

Datum

Betreft

7 augustus 2020

Ontvangstbevestiging aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen
Kenmerk

[10 2e

Uw brief
10 2eGeachte

28 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0067 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Beslistermijn
Voor het nernen van een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler voor het

Experiment gesloten coffeeshopketen geldt krachtens de Wet experiment gesloten

coffeeshopketen geen beslistermijn Dat betekent dat binnen een redelijke termijn
een besluit op uw aanvraag moet worden genomen artikel 4 13 eerste lid van

de Algemene wet bestuursrecht Hierbij stel ik deze termijn vast op 180 dagen
artikel 4 14 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht Mocht ik deze

termijn onverhoopt niet halen dan meld ik u dat voor het verstrijken van deze

termijn en geef ik aan binnen welke termijn u het besluit wel tegemoet kunt zien

In sommige gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort Dat betekent dat de

klok wordt stilgezet Daarvan wordt u op de hoogte gesteld zoals hieronder in

deze brief gebeurt Houd erdus rekening mee dat de totale doorlooptijd van de

behandeling van uw aanvraag langer kan zijn dan 180 dagen

Vervolg procedure
Uw aanvraag zal in de komende periode namens de Minister voor Medische Zorg
en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid worden beoordeeld aan de hand

van de eisen waaraan moet worden voldaan Deze eisen zijn vastgelegd in de wet

en regelgeving over het Experiment gesloten coffeeshopketen U kunt de wet en

regelgeving raadplegen via

https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraag en antwoord vergunning aanvragen teler wietexperiment

Gelijktijdig met deze beoordeling wordt advies gevraagd aan de burgemeester s

van de locatie s waar u de hennep en of hasjiesj wilt gaan produceren De

burgemeester s wordt om advies gevraagd over de consequenties voor de

openbare orde of veiligheid in diens gemeente in het geval uw aanvraag als teler

wordt ingewilligd
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Ten behoeve van de adviesaanvraag zullen deel 1 onderneming en

contactpersoon deel 2 locatie s voor productie en deel 5 beveiligingsplan
van uw aanvraagfomnulier aan de burgemeester s worden verstrekt

De beslistermijn wordt opgeschort voor de duur van de periode die begint met de

dag waarop de burgemeester s om advies wordt gevraagd en eindigt met de dag

waarop het advies is ontvangen of de termijn is verstrekken waarbinnen de

burgemeester advies had moeten uitbrengen artikel 17 vierde lid Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen

Als uw aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal uw aanvraag worden

afgewezen Uw aanvraag zal ook worden afgewezen als een van de

burgemeester s een negatief advies heeft afgegeven en de betrokken ministers

besluiten om dat advies te volgen

Zolang u geen afwijzend besluit ontvangt komt uw aanvraag mogelijkerwijs in

aanmerking voor inwilliging Indien dit voor meerdan 10 aanvragers geldt zal een

loting plaatsvinden Als uw aanvraag heeft deelgenomen aan de loting zult u

nader bericht ontvangen over de uitslag daarvan

Ten aanzien van de 10 aanvragers die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor

een aanwijzing als teler zal een onderzoek op grond van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bibob onderzoek worden

verricht Naar verwachting zullen dat de 10 aanvragers zijn die bij de loting als

eerste tien worden getrokken Mocht op een eerder moment in de procedure het

aantal aanvragers dat mogelijkerwijs in aanmerking kan komen voor een

aanwijzing als teler al 10 of minder bedragen dan is een loting niet nodig en kan

het Bibob onderzoek op dat moment al uitgevoerd worden

Ten behoeve van het Bibob onderzoek moet een Bibob vragenformulier worden

ingevuld Dat hoeft u nu nog niet te doen maar pas als u daarom wordt gevraagd
In dat geval moet u het fomnulier binnen twee weken ingevuld en voorzien van

alle benodigde bijlagen retour zenden Gelet op de korte termijn van twee weken

wordt u geadviseerd om het Bibob vragenformulier alvast door te nemen U kunt

deze vinden op https www rijksoverheid nl onderwerpen experiment gesloten

coffeeshopketen wietexperiment documenten formulieren 2020 05 18 bibob

vragenformulier
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ten aanzien van u een Bibob onderzoek zal worden verricht zal na ontvangst
van het door u ingevulde Bibob vragenformulier en de bijlagen advies worden

gevraagd aan het Landelijk Bureau BIBOB Op grand van de uitkomst van het

onderzoek zullen de betrokken ministers besluiten of aan u een aanwijzing als

teler kan worden verleend

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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d0 2gVan

Aan

Onderwerp

Datum

aanvraaawietteelt

Re vraag mbt uw aanvragen aanwijzing als teler voor het experiment gesloten coffeeshopketen

dinsdag 25 augustus 2020 15 08 10

Geachte medewerkers aanvraagloket wiettelers

Mijn excuses voor de verwarring Voor de aanvraag zijn wij inderdaad uitgegaan van

alternatieve locaties Dat wil zeggen dat wij bij een eventuele aanwijzigingen wij ®
jaan telen Hierbij wil ik wel aangeven dat mocht het nodig zijn wij

en zo dus de productie

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

Kunnel^enToget^Hien^wntueeTCoCT^Inancienm^oonieschikbaar

Ik hoop uw vraag hier mee beantwoord te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

On Aug 25 2020 at 1 40 PM aanvraagwietteelt
aanvraagwietteelt@minvws nl wrote

Geachte 10 2e

10 2gU heeft^^jJjflSB^Hingediend v00r een aanwnzin^lste|eymoiJie^experiment
gesloten coffeeshopketen voor de locaties Voor ons is

het nu niet helemaal duidelijk of het om alternatieve locaties gaat en u dus van

plan bent om bij een mogelijke aanwijzing op eenvandeze locaties de hennep
en of hasjiesj te gaan produceren Of zijn het ^KBI0J5^Bdie los van elkaar

staan en dingt u mee voor ^BE®IHaanwUzingen waarbij u dan op alle locaties

hennep en of hasjiesj zou willen gaan produceren
En in het laatste geval of u ook financiering heeft voor^productielocaties waarbij
u op elke locatie in staat zou zijn om 6500kg hennep en 10 varieteiten te kunnen

produceren

10 2g

10 2g

10 2g

Alvast bedankt voor uw antwoord

Met vriendelijke groeten

Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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iQ 2gVan

Aan

Onderwerp

Datum

aanvraaawietteelt

Re vraag mbt uw aanvragen aanwijzing als teler voor het experiment gesloten coffeeshopketen

dinsdag 25 augustus 2020 15 08 10

Geachte medewerkers aanvraagloket wiettelers

Mijn excuses voor de verwarring Voor de aanvraag zijn wij itiderdaad uitgegaan van

alternatieve locaties Dat wil zeggen dat wij bij een eventuele aanwijzigingen wij onUBH

Igaan telen Hierbij wil ik wel aangeven dat mocht het nodig zijn wij
en zo dus de productie

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

kunnen verhogeti Hier is eventueel ook de financiering voor beschikbaar

Ik hoop uw vraag hier mee beantwoord te hebben

Met vriendelijke groet

10 2e

On Aug 25 2020 at 1 40 PM aanvraagwietteelt
aanvraagwietteelt@minvws nl wrote

Geachte 10 2e

U heeft

gesloten coffeeshopketen voor de locaties

het nu niet helemaal duidelijk of het om alternatieve locaties gaat en u dus van

plan bent om bij een mogelijke aanwijzing op een van deze locaties de hennep
en of hasjiesj te gaan produceren Of zijn het die los van elkaar

staan en dingt u mee voor HSESS3H
hennep en of hasjiesj zou willen gaan produceren
En in het laatste geval of u ook financiering heeft voor^productielocaties waarbij
u op elke locatie in staat zou zijn om 6500kg hennep en 10 varieteiten te kunnen

produceren

ingediend voor een aanwiizinq als teler voor het experiment

Voor ons is

10 2g

10 2g

aanwijzingen waarbij u dan op alle locaties

Alvast bedankt voor uw antwoord

Met vriendelijke groeten

Medewerkers aanvraagloket wiettelers
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Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

10 2g

Datum

Betreft

Aanvraagnummer 35828

17 april 2020

Opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden

Geachte 10 2e

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 17 april 2019 van uw aanvraag gedateerd
15 april 2019 en de aanvulling per e mail op 22 juli 2019 voor een

opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden

Op 9 augustus 2019 heb ik uw aanvraag voor advies voorgelegd aan de Inspectie
voor Gezondheidszorg en Jeugd IGJ

De IGJ heeft mij bij brief van 4 maart 2020 kenmerk 2020

2462934 2015511 WB rr geadviseerd over uw aanvraag Uit het advies blijkt
dat de opslag beveiliging en administratie ten genoegen van de Inspecteur

zijn ingericht

Besluit

Naar aanleiding van het bovenstaande stuur ik u hierbij mijn besluit waarbij u

met ingang van 17 april 2020 een opiumontheffing voor wetenschappelijke
doeleinden met registernummer wordt verleendI0 2g

Deze ontheffing geldt tot en met 16 april 2025 of tot zoveel eerder als het

onderzoek waarvoor deze ontheffing wordt verleend wordt beeindigd Op deze

ontheffing is onder meer artikel 8 eerste lid aanhef en onder b van de Opiumwet
van toepassing

Wijzingen
Mocht u een wijziging willen doorvoeren ten opzichte van iets wat in uw ontheffing
is bepaald dan moet u een aanvraag tot wijziging van uw ontheffing bij mij
indienen U kunt die wijzigingen via een brief doorgeven er zijn geen

wijzigingsaanvraagformulieren beschikbaar

Deze ontheffing vervalt na verloop van de periode waarvoor zij is verleend

Uiterlijk drie maanden voor de vervaldatum dient u een aanvraag tot verlenging
van de ontheffing in te dienen indien u de handelingen die u op grond van de

Opiumwet mag verrichten wilt voortzetten U bent er echter zelf verantwoordelijk
voor om tijdig een verlengingsaanvraag in te dienen
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Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer

wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief

het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Financier

De verplichting tot betaling van de jaarlijkse vergoeding voor een nieuw

kalenderjaar ontstaat steeds op 1 januari van dat jaar Indien u geen gebruik
meer wilt maken van uw opiumontheffing voor wetenschappelijk onderzoek dient

u dat voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar schriftelijk aan mij te hebben

gemeld
Indien deze melding achterwege blijft of na 31 december van het voorafgaande

jaar plaatsvindt dient de jaarlijkse vergoeding over het nieuwe kalenderjaar te

worden voldaan In verband met eventuele bewijsvoering raden wij u aan deze

melding per aangetekende brief te versturen
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Ik stuur een kopie van deze brief naar de Inspectie voor Gezondheidszorg en

Jeugd

De Minister voor Medische Zorg

namens dezen

10 2e
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10 2g

Ons kenmerk

CIBG BMC 35828

Den Haag

17 april 2020

OP1UMONTHEFFING VOOR WETENSCHAPPELIJKE DOELEINDEN

De Minister voor Medische Zorg

10 2ggelezen de aanvraag van

2019 en gelet op de artikelen 6 eerste lid 8 eerste lid aanhef en onder b en 8a

van de Opiumwet

gedateerd 15 april

BESLUIT

10 2g1 | een

opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden te verlenen Deze

ontheffing is geldig van 17 april 2020 tot en met 16 april 2025 of tot zoveel

eerder als het onderzoek waarvoor deze ontheffing wordt verleend wordt

beeindigd
2 De ontheffing geldt voor de in de bijlage genoemde locaties handelingen en

opiumwetmiddelen
3 De opslag beveiliging en voorraadadministratie zijn geregeld ten genoegen

van de Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd
4 De ontheffinghouder mag de opiumwetmiddelen in Nederland uitsluitend

inslaan door inkoop bij houders van een ontheffing bedoeld in artikel 8

eerste lid van de wet

5 De Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd dient onmiddellijk in kennis te

worden gesteld van diefstal of verlies van de middelen waarvoor de ontheffing
is verleend

6 De administratie dient ten minste zes jaren na 31 december van het jaar

waarop deze betrekking heeft te worden bewaard

7 Elk kalenderjaar voor 31 januari moet met gebruikmaking van een door de

Inspecteur Gezondheidszorg en Jeugd vastgesteld model aan het CIBG bij

aangetekend schrijven een nauwkeurige opgave worden gezonden van de op

31 december van dat kalenderjaar aanwezige voorraad van de middelen

waartoe deze ontheffing strekt

8 Degene wiens ontheffing wordt ingetrokken of vervalt ontdoet zich van de

middelen waarop de ontheffing betrekking heeft gedurende het tijdvak

gelegen tussen de mededeling van de intrekking of het verval en de laatste

dag waarop de ontheffing geldt Hij ontdoet zich van de middelen hetzij door

vernietiging hetzij door overdracht aan personen rechtspersonen daaronder

begrepen die bevoegd zijn tot het verrichten van handelingen als bedoeld in

de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet
9 De ambtenaren die zijn belast met de handhaving van de Opiumwet

a moet op hun verzoek inzage worden gegeven in de administratie

b moeten alle tot handhaving van genoemde wet gevraagde inlichtingen en

bescheiden worden verstrekt
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moeten worden toegelaten monsters te nemen van de middelen die

aanwezig zijn in de percelen voor zover deze onder de Opiumwet vallen

dan wel geacht worden daaronder te vallen

10 Van de ontheffing mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van

wetenschappelijk onderzoek door of onder directe verantwoordelijkheid van

de ontheffinghouder
11 De op de locatie waarvoor deze ontheffing is verleend aanwezige hoeveelheid

van de middelen mag niet groter zijn dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor

het onderzoek Indien de aanwezige hoeveelheid van de middelen naar het

oordeel van de Inspecteur voor Gezondheidszorg en Jeugd groter is dan

noodzakelijk is voor het onderzoek is de ontheffinghouder verplicht de

overtollige hoeveelheid over te dragen aan de Inspecteur voor

Gezondheidszorg en Jeugd dan wel zorg te dragen voor vernietiging binnen

de door laatstgenoemde hem aangegeven termijn en overeenkomstig diens

aanwijzingen

c

De Minister voor Medische Zorg

VVamens dezen

10 2e
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Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

Bijlage behorende bij de aan H
opiumontheffing met registernummer

k erleende10 2g

10 2g

U wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de aangevraagde ontheffing uitsluitend

betrekking heeft op de onderstaande handelingen en opiumwetmiddelen

Voor de locatie I

voor de volgende

10 2g geldt deze ontheffing

HANDELINGEN

Aanwezig hebben

Bewerken

Telen

Verwerken

OPIUMWETMIDDELEN VAN LIJST I

10 1 C en 10 2 g

OPIUMWETMIDDELEN VAN LI3ST II

Hennep

DOELEN

Het doel is het optimaliseren van de teelt van hennep Gelet op het doel wordt gedacht aan een

piantenhoeveelheid van maximaal 10 1 C en 10 2 g
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CIBG

Ministerievan Volksgezondheid
Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 16114 2500 BC Den Haag

BMC | CIBG

Bezoekadres

Hoftoren Rljnstraat 50

2515 XP Den Haag
10 2g

T 070 340 5113

F 070 340 74 26

www cannabisbureau nl

infb@cannabisbureau nl

Inlichtfngen biiDatum

Betreft

17 april 2020

Overeenkomst inzake de teelt van cannabis 10 2e

Kenmerk

CIBG 20 0371

Geachte 10 2e Het CIBG fc een

ultvoerfngsorganlsatle van het

Mlnlsterie van

Volksgezondheid Welzlfn en

Sport

Bijgaand zend ik u de overeenkomst inzake de teelt van cannabis behorende bij
uw opiumontheffing voor wetenschappelijke doeleinden met registernummer

10 2g
Correspondents ultsluitend

richten aan het retouradres

met vermeldlng van de datum

en het kenmerk van deze

brief

Om mij er van te vergewissen dat een opiumontheffing met de handeling teelt niet

gebruikt zal worden om andere bedrijven van cannabis en cannabiszaden te

voorzien dan wel dat er uitlek anderszins naar het criminele circuit plaats zal

vinden kan ik het Landelijk Bureau BIBOB om advies vragen Indien dat het geval
is zal ik u daarvan uiteraard op de hoogte stellen

Ik verzoek u vriendelijk een getekend en geparafeerd exemplaar te retourneren

Ik ga ervan uit u zo voldoende te hebben geinformeerd

\ A Met vriendelijke firoetr

10 2e

Pagina 1 van 1
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OVEREENKOMST INZAKE DE TEELT VAN CANNABIS

CIBG 20 0371

De Staat der Nederlanden te dezen vertegenwoordigd door

de Minister voor Medische Zorg
optredend als regeringsbureau in de zin van artikel 28

van hat Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen

voor deze

10 2e

hiernate noemen ‘ontheffingveriener’

en

10 2g

hierna te noemen ‘ontheffinghouder

gelet op

artikel Si tweede lid van de Opiumwet

overwegende dat

ontheffingveriener onder meer verantwoordelijk is voor de regulering van teelt van cannabis als

grondstof voor geneesmiddelen in Nederland en dat ontheffinghouder een ontheffing voor

wetensohappetijke doeleinden is verleend voor het optimaliseren van de teelt van hennep

komen overeen

Paraaf

ontheffingveriener

10 2e

Paraaf

ontheffinghouder
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Kenmerlc

CIBG 20 0371

W\

Artikel 1 Voorwaarden en duur van de overeenkomst

1 1 De totale hoeveelheid pianten zal niet meer bedragen dan in de opiumontheffing
mat registemummer
Direct na ondertekening door ontheffingverlener en ontheffinghouder van deze

overeenkomst zai aan ontheffinghouder een opiumontheffing worden verleend

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar en eindigt op 16

april 2025

10 2g genoemde hoeveelheid

1 2

1 3

Artikel 2 Verkoop en vemietiging cannabis

2 1 Ontheffinghouder zal alle geproduceerde cannabisbloemen vemietigen met

uitzondering van de cannabis die ter analyse aan laboratoria wordt verzonden

Daartoe zal ontheffinghouder de cannabis uitsluitend afleveren bij laboratoria die

beschikken over een opiumontheffing De kosten van vernietiging zijn voor

rekening van ontheffinghouder
Alle oogstafval zal door ontheffinghouder worden vernietigd Een procedure voor

vernietiging moet schriftelijk vastgelegd zijn De kosten van vernietiging zijn voor

rekening van ontheffinghouder
Verkoop van cannabis cannabisplanten of cannabiszaden is niet toegstaan

2 2

2 3

Paraat

ontheffingverlener
10 2e

Paraat

ontheffinghouder
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3
Kenmerk

CIBG 20 0371

1

Artikel 3 Administratis

3 1 Ontheffinghouder voert een voorraadadministratie volgens de regels die

gelden voor opiumwetmiddelen De administrate omvat tenminste

• registratie van de teelt oogst en levering alsmede verlies en vernietiging van
cannabis en plantenafval

• een overzicht van het aantal planten in de teeitcel en in het productieproces
• de administrate wordt gedurende tien jaar bewaard en gedurende en in die

periode ter beschikking van ontheffingverlenergehouden

Artikel 4 Rechten en verplichtingen

Ontheffinghouder zal zijn bedrijf steeds afdoende beveiligen
Ontheffinghouder zal ontheffingverlener op elk gewenst moment zowel

aangekondigd als niet aangekondigd toegang verlenen tot de teeltlocatie

4 1

4 2

Artikel 5 Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn geen algemene voorwaarden onder welke benaming
dan ook van toepassing
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing
Wijzigingen van deze overeenkomst zijn alleen geldig voorzover deze

schriftelijk tussen ontheffingverlener en ontheffinghouder zijn overeengekomen
Met betrekking tot onderwerpen in de regeling waarvan deze overeenkomst niet

voorziet gelden de gewone rechtsregelen

5 1

5 2

5 3

5 4

i

Paraaf

ontheffingverlener

10 2e

Paraaf

ontheffinghouder
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A
Kenmerk

CIBG 20 0371

Q

Ondertekening
10 2e

mm
SlSSlM i v

10 2e
Namens ontheffi

Naam

Plaats

Datum

Handtekeskul

» 2e

10 2e
10 2e

10 2e

Namens ortheffinghouder
Naam

Plaats

Datum

Handtekemng^™

10 2 e en 10 2 g

10 2e
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30262

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie« 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www rijksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteeltiaiminvws nl

Datum

Betreft

Kenmerk

Ontvangstbevestiging aanvraag aanwijzing teler

Experiment gesloten coffeeshopketen

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadresr of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

10 2eGeachte

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 13 augustus 2020 van uw aanvullende

informatie behorende bij uw aanvraag met ticketnummer VWS 2007 055 om

aanwijzing als teler voor het Experiment gesloten coffeeshopketen gedateerd 27

juli 2020

Beslistermijn
Voor het nemen van een besluit op een aanvraag om aanwijzing als teler voor het

Experiment gesloten coffeeshopketen geldt krachtens de Wet experiment gesloten

coffeeshopketen geen beslistermijn Dat betekent dat binnen een redelijke termijn
een besluit op uw aanvraag moet worden genomen artikel 4 13 eerste lid van

de Algemene wet bestuursrecht Hierbij stel ik deze termijn vast op 180 dagen
artikel 4 14 derde lid van de Algemene wet bestuursrecht Mocht ik deze

termijn onverhoopt niet halen dan meld ik u dat voor het verstrijken van deze

termijn en geef ik aan binnen welke termijn u het besluit wel tegemoet kunt zien

In sommige gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort Dat betekent dat de

klok wordt stilgezet Daarvan wordt u op de hoogte gesteld zoals hieronder in

deze brief gebeurt Houd erdus rekening mee dat de totale doorlooptijd van de

behandeling van uw aanvraag langer kan zijn dan 180 dagen

Ven olg procedure
Uw aanvraag zal in de komende periode namens de Minister voor Medische Zorg
en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid worden beoordeeld aan de hand

van de eisen waaraan moet worden voldaan Deze eisen zijn vastgelegd in de wet

en regelgeving over het Experiment gesloten coffeeshopketen U kunt de wet en

regelgeving raadplegen via

https www riiksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten coffeeshopketen

wietexperiment vraaq en antwoord verqunninq aanvraqen teler wietexperiment

Gelijktijdig met deze beoordeling wordt advies gevraagd aan de burgemeester s

van de locatie s waar u de hennep en of hasjiesj wilt gaan produceren De

burgemeester s wordt om advies gevraagd over de consequenties voor de

openbare orde of veiligheid in diens gemeente in het geval uw aanvraag als teler
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wordt ingewilligd Ten behoeve van de adviesaanvraag zullen deel 1 onderneming Directs voeding

en contactpersoon deel 2 locatie s voor productie en deel 5 beveiligingsplan
van uw aanvraagfomnulier aan de burgemeester s worden verstrekt

De beslistermijn wordt opgeschort voor de duur van de periode die begint met de

dag waarop de burgemeester s om advies wordt gevraagd en eindigt met de dag

waarop het advies is ontvangen of de termijn is verstrekken waarbinnen de

burgemeester advies had moeten uitbrengen artikel 17 vierde lid Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als uw aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet zal uw aanvraag worden

afgewezen Uw aanvraag zal ook worden afgewezen als een van de

burgemeester s een negatief advies heeft afgegeven en de betrokken ministers

besluiten om dat advies te volgen

Zolang u geen afwijzend besluit ontvangt komt uw aanvraag mogelijkerwijs in

aanmerking voor inwilliging Indien dit voor meerdan 10 aanvragers geldt zal een

loting plaatsvinden Als uw aanvraag heeft deelgenomen aan de loting zult u

nader bericht ontvangen over de uitslag daarvan

Ten aanzien van de 10 aanvragers die mogelijkerwijs in aanmerking komen voor

een aanwijzing als teler zal een onderzoek op grand van de Wet bevordering

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Bibob onderzoek worden

verricht Naar verwachting zullen dat de 10 aanvragers zijn die bij de loting als

eerste tien worden getrokken Mocht op een eerder moment in de procedure het

aantal aanvragers dat mogelijkerwijs in aanmerking kan komen voor een

aanwijzing als teler al 10 of minder bedragen dan is een loting niet nodig en kan

het Bibob onderzoek op dat moment al uitgevoerd worden

Ten behoeve van het Bibob onderzoek moet een Bibob vragenformulier worden

ingevuld Dat hoeft u nu nog niet te doen maar pas als u daarom wordt gevraagd
In dat geval moet u het fomnulier binnen twee weken ingevuld en voorzien van

alle benodigde bijlagen retour zenden Gelet op de korte termijn van twee weken

wordt u geadviseerd om het Bibob vragenformulier alvast doorte nemen U kunt

deze vinden op https www ri1ksoverheid nl onderwerpen experiment qesloten

coffeeshopketen wietexperiment documenten formulieren 2020 05 18 bibob

vraoenformulier

Als ten aanzien van u een Bibob onderzoek zal worden verricht zal na ontvangst
van het door u ingevulde Bibob vragenformulier en de bijlagen advies worden

gevraagd aan het Landelijk Bureau BIBOB Op grand van de uitkomst van het

onderzoek zullen de betrokken ministers besluiten of aan u een aanwijzing als

teler kan worden verleend

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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MinisterievanVolksgezondheid

jjzl Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Vgeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaawietteelt@minvws nl

Kenmerk
Datum

Betreft

17 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing

teler Experiment gesloten coffeeshopketen

10 2e

Uw brief

27 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 27 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0056 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

1 de voorgeschreven aanvraagformulieren
formulier 1 Bedrijfsgegevens ondertekend en met dagtekening
formulier 2 Locatie

formulier 3 Teeltplan plus evt bijlage teeltervaring
formulier 4 Financieel plan plus 3 formats begrotingen
formulier 5 Beveiligingsplan

2 Een VOG waarop vermeld is dat deze afgegeven is ten behoeve van het

Experiment Gesloten Coffeeshopketen

3 Een uittreksel BRP Basisregistratie Personen gemeente

4 Een uittreksel uit de Kamer van Koophandel

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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[s3q| Ministerievan Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

17 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
27 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 27 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0056

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent

dat u niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 17 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt dit betreft onder meer een uittreksel uit de

Basisregistratie Personen hierna BRP

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 31 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn een uittreksel BRP heeft

overgelegd Uw aanvraag voldoet om die reden niet aan de eis van artikel 15

tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het

aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het aanvraagformulier

gevraagde gegevens en bescheiden Op aanvraagformulier deel 1 staat vermeld

dat in het geval de inschrijvende onderneming toebehoort aan een natuurlijk

persoon Eenmanszaak een uittreksel uit de BRP overgelegd moet worden

Zowel uit het door u ingevulde aanvraagformulier deel 1 als uit het overgelegde
uittreksel van de Kamer van Koophandel voIgt dat uw onderneming een

eenmanszaak betreft Ondanks dat u daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid bent

gesteld heeft u echter geen uittreksel BRP overgelegd
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Op grond van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen Gezondheidsbeseherming

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen

Directie Voeding

en Preventie

Nu u bij de indiening van uw aanvraag niet heeft voldaan aan artikel 15 tweede

lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen en geen gebruik heeft

gemaakt van de aan u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen wordt

uw aanvraag buiten behandeling gesteld

Overigens zou uw aanvraag anders zijn afgewezen op grond van artikel 19 eerste

lid onderdeel a of b van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen Op

grond van onderdeel a wordt een aanvraag om aanwijzing als teler afgewezen
indien de aanvraag niet voldoet aan artikel 15 eerste of tweede lid Op grond van

onderdeel b wordt een aanvraag afgewezen indien voor zover hier van belang
de aanvraag niet is ingediend door een natuurlijke persoon die als ingezetene is

ingeschreven in de basisregistratie personen en wiens onderneming is gevestigd in

Nederland Door geen uittreksel BRP over te leggen heeft u niet voldaan aan

artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen en

heeft u niet aangetoond dat u als ingezetene bent ingeschreven in de

basisregistratie personen Beide gronden zouden ook reden zijn geweest om uw

aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Pagina 2 van 3



40009

1

Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteeit@rninvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw aanvraag
25 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachtel 10 2e

Op 25 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0036

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat u niet in

aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 3 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betrof onder meer een uittreksel uit de

Basisregistratie Personen hierna BRP

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 17 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn een uittreksel BRP heeft

overgelegd U heeft uitsluitend een bevestiging van een aanvraag om een

uittreksel BRP overgelegd maar dat is niet voldoende Uw aanvraag voldoet om

die reden niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment

gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de

in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op

aanvraagformulier deel 1 staat vermeld dat in het geval de inschrijvende

onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon Eenmanszaak een

uittreksel uit de BRP overgelegd moet worden Zowel uit het door u ingevulde

aanvraagformulier deel 1 als uit het overgelegde uittreksel van de Kamer van

Koophandel voIgt dat uw onderneming een eenmanszaak betreft Ondanks dat u

daartoe uitdrukkelijk in de gelegenheid bent gesteld heeft u echter geen

uittreksel BRP overgelegd

Pagina 1 van 3



40318

1

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Uw aanvraag wordt daarom afgewezen op grond van artikel 19 eerste lid

onderdeel a en b van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen Op grond
van onderdeel a wordt een aanvraag om aanwijzing als teler afgewezen indien de

aanvraag niet voldoet aan artikel 15 eerste of tweede lid Op grond van onderdeel

b wordt een aanvraag afgewezen indien voor zover hier van belang de

aanvraag niet is ingediend door een natuurlijke persoon die als ingezetene is

ingeschreven in de basisregistratie personen en wiens onderneming is gevestigd in

Nederland Door geen uittreksel BRP over te leggen heeft u niet voldaan aan

artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen en

heeft u niet aangetoond dat u als ingezetene bent ingeschreven in de

basisregistratie personen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

m

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
vvww riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@minvws nl

3 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Geachte 10 2e
Uw brief

25 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 31 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

gedateerd 25 juli 2020 Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0036

Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding
het kenmerk van deze brief

de datum en

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Aanvraagformulier Deel 1 handtekening onder

Uittreksel uit de Basisregistratie personen BRP

VOG Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen in het kader van het

experiment gesloten coffeeshopketen

Intentieverklaring financier s Bewijs voldoende eigen vermogen

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening van deze

brief toe te sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e

mail U ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag
waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid

nara€T^ deze

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1 1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANGETEKEND Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondentie uitsluitend

richten aart bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte I0 2e

Op 28 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer

VWS W2007 0084

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat uw onderneming
niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 13 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat onder meer de locatie s en

plattegrond en ontbreken

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk twee weken na dagtekening van de

brief dus uiterlijk 27 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te

sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen

die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Bij e mailbericht van 24 augustus 2020 heeft u bericht dat u

10 1 C en 10 2 g

U wenst in overleg met de betrokken ministeries gezamenlijk te

bekijken welke locatie het meest

bestaat ook de mogelijkheid om

als dat de voorkeur van de ministeries heeft

npc rhikl fnP7ipn rip finanriplp fnP7Pnninn

10 1 C en 10 2 g

Geconstateerd wordt dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende

informatie heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en

daardoor niet voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Op grond van artikel 15 tweede lid aanhef en onderdelen b en c van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dient het aanvraagformulier vergezeld te

gaan van het in artikel bedoelde ondernemingsplan van de aanvrager en de
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overige in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden In artikel 16 Directs voeding

van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen is uiteengezet welke

informatie het ondernemingsplan dient te bevatten Op grond van het tweede lid

moet het ondernemingsplan onder meer de adresgegevens bevatten van de

beoogde locatie s waar de productie van de hennep of hasjiesj zal plaatsvinden
Ook moet een onderbouwde beschrijving worden gegeven van de inrichting van de

locatie s waar de productie van de hennep of hasjiesj zal plaatsvinden en van de

in gebruik te nemen ruimten mede aan de hand van een bijgevoegde plattegrond
Aan deze eisen voldoet de door u aangeleverde informatie niet Op grond van

artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormt dit een grond voor afwijzing van uw aanvraag

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bovendien staat bij gebreke van vermelding van de adresgegevens van de door u

beoogde locaties niet zonder meer vast dat deze locaties zijn gelegen binnen het

grondgebied van Nederland Op grond van artikel 19 eerste lid onderdeel c van

het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt dit ook een grond voor

afwijzing van de aanvraag

Ook kan bij gebreke van bekendheid van de door u beoogde locaties niet worden

beoordeeld of u met uw ondernemingsplan aannemelijk heeft gemaakt dat u op

deze locaties kan voorzien in de bestendige productie van hennep of hasjiesj en

een bestendige levering daarvan aan coffeeshophouders zoals bedoeld in artikel

19 eerste lid onderdeel d van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
Ook dit vormt een grond voor afwijzing van uw aanvraag

Tot slot geldt dat op grond van artikel 17 van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen de burgemeester van een gemeente waar een beoogde locatie is

gelegen in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen over de

consequenties van een eventuele aanwijzing van de aanvrager als teler voor de

openbare orde of veiligheid in de betreffende gemeente Indien het advies van de

burgemeester hiertoe aanleiding geeft kan de aanvraag om die reden op grond
van artikel 19 tweede lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten
coffeeshopketen worden afgewezen Bij gebreke van vermelding van de

adresgegevens van de door u beoogde locaties is het niet mogelijk om advies te

vragen aan de burgemeester s van de gemeente n waar de beoogde locaties

zijn gelegen Het achterwege blijven van dit onderdeel strookt niet met de

transparante en eerlijke verdelingsprocedure die ingeval van schaarse rechten

dient te worden betracht In dit geval is van een schaars recht sprake omdat er

maximaal tien telers in aanmerking kunnen komen voor een aanwijzing als teler

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgeiegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om de onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

§

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaawietteelt@minvws nl

13 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

28 juli 2020

10 2eGeachte

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler voor het Experiment gesloten coffeeshopketen gedateerd 28 juli 2020

Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0084 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen

Op het aanvraaqformulier Peel 1 ontbreekt op biz 2 de naam van de

contactpersoon Is dit

VOG verleend voor Experiment Gesloten Coffeeshopketen
Deel 2 Locatie s en plattegrond en ontbreken

10 2e

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken vanaf dagtekening van deze

brief toe te sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een

e mail U ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Pagina 2 van 2



40360

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaawietteelt@minvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 20 juli 2020 hebben wij uw aanvraag om een aanwijzing als teler voor het

Experiment gesloten coffeeshopketen ontvangen De aanvraag heeft het

ticketnummer VWS W2007 0022

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat u niet in

aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 24 juli 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betrof onder meer een Verklaring Omtrent het

Gedrag hierna VOG

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 17 augustus 2020 de ontbrekende

informatie alsnog toe te sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de

gevraagde informatie niet binnen die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet

zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn een VOG heeft overgelegd
U heeft uitsluitend een fotokopie van een Aanvraagformulier verklaring omtrent

het gedrag overgelegd maar dat is niet voldoende Uw aanvraag voldoet om die

reden niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment

gesloten coffeeshopketen Daarin staat dat het aanvraagformulier vergezeld moet

gaan van onder andere een VOG Ondanks dat u daartoe uitdrukkelijk in de

gelegenheid bent gesteld heeft u geen VOG overgelegd

Uw aanvraag wordt daarom afgewezen op grond van artikel 19 eerste lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen Op grond van

onderdeel a wordt een aanvraag om aanwijzing als teler afgewezen indien de

aanvraag niet voldoet aan artikel 15 eerste of tweede lid
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Ten overvloede merk ik op dat uw aanvraag ook op andere gronden niet succesvol Directs voeding

kan zijn Een daarvan is dat u in uw Locatieplan deel 2 van het

aanvraaqformulier aanqeeft dat de teelt zal plaatsvinden

Gezondheidsbescherming
en Preventie

10 1 C en 10 2 g

10 1 C en 10 2 g

10 1 c en 10 2 g De wettelijke voorwaarden waaronder het expenmen^orclt verricht

staan niet toe dat bij de teelt gebruik wordt gemaakt van^^^^^^J Artikel 5

eerste lid van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen spreekt immers over

de aanwijzing van telers die ten behoeve van het experiment hennep of hasjiesj
telen Hieruit voIgt dat de teler de hennep of hasjiesj daadwerkelijk zelf moet

telen en de teelt niet mag uitbesteden aan anderen zoals 10 1 C en 10 2 g

Bovendien is relevant dat de teelt door^Jj
verwijst zou moeten worden aangemerkt als beroeps of bedrijfsmatige teelt

bedoeld in artikel 3 2 1 van de Aanwijzing Opiumwet Daarvoor geldt uitdrukkelijk

geen lagere opsporingsprioriteit ten aanzien van de handhaving van artikel 3

aanhef en onderdeel B van de Opiumwet Zolang elk van de

aparte aanwijzing als teler in de zin van artikel 5 eerste lid van de Wet

experiment gesloten coffeeshopketen heeft blijft het verbod van artikel 3 aanhef

en onderdeel B van de Opiumwet dan ook onverkort van toepassing Al met al

zou zelfs indien uw aanvraag zou hebben voldaan aan artikel 15 tweede lid van

het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen waarop ik hiervoor ben

ingegaan niet voldoen aan de andere wettelijke eisen die aan het experiment
worden gesteld

waarnaar u in uw aanvraagm 10 2 g

10 1 c en 10 2 g geen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

NB U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

I

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANTEKENEN

10 2g
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

24 juli 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft
Kenmerk

10 2e

Geachte 10 2e Uw brief

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 20 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen

gedateerd 20 juli 2020 dagtekening aanvraag Uw aanvraag heeft het

ticketnummer VWS W2007 0022 Ik verzoek u dit nummer steeds bij eventuele

correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
Het aanvraagformulier deel 1 is niet ondertekend

VOG betreft het een rechtspersoon of natuurlijk persoon

Plattegrond en bij aanvraagformulier deel 2

Het ondernemingsplan moet zijn voorzien van de adresgegevens van de

beoogde locaties waar de productie van de hennep of hasjiesj zal

plaatsvinden en het ondernemingsplan moet onder meer een

onderbouwde beschrijving bevatten van de inrichting van die locaties

mede aan de hand van een bijgevoegde plattegrond Voor locaties die qua

opzet grotendeels hetzelfde zijn en waarvan u voornemens bent deze op

dezelfde wijze in te richten kunt u volstaan met 1 model plattegrond
Geeft u daarbij wel aan op welke locaties deze plattegrond betrekking
heeft

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 7 augustus 2020 toe te sturen Dit kan

via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U ontvangt daarom

deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de ontbrekende documenten

vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
nampns dP7P

10 2e
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

AANGETEKEND

10 2g

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
vvww riiksoverheid nl

Inlichtingen bij

aanvraaQwletteelt@minvws nl

5 oktober 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Correspondentie uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief
Geachte 10 2e

Op 28 juli 2020 heeft u via een webformulier een aanvraag om aanwijzing als teler

voor het Experiment gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het

ticketnummer VWS W2007 0119

Met dit besluit wordt uw aanvraag afgewezen Dat betekent dat u niet in

aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag wordt afgewezen

Bij brief van 19 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt

De informatie die ontbreekt betreft

Aanvraagformulieren 1 2 3 4 en 5

Bedrijfsgegevens plus evt organogram

Locatie s en plattegrond en

Formats begrotingen plus intentieverklaring financier s en of bewijs van

voldoende eigen vermogen
VOG

Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiging

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk twee weken na dagtekening van de

brief dus uiterlijk 2 September 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te

sturen Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen

die termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Ontbrekende aanvraagformulieren
Uw aanvraag voldoet niet aan de eis van artikel 15 eerste lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dat de aanvrager bij het indienen van de

aanvraag gebruik moet maken van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier
Het aanvraagformulier bestaat uit vijf onderdelen en diverse bijlagen
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U heeft geen van de vijf onderdelen van het aanvraagformulier ingediend Op

grand van artikel 19 eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen vormt dit een reden om uw aanvraag af te wijzen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger en bewijsstuk rechtsgeldige

vertegenwoordiging
U heeft geen aanvraagformulier deel 1 ingediend dat is ondertekend door een

rechtsgeldige vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet

daardoor niet aan artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet

bestuursrecht

Daarbij geldt dat zelfs indien deel 1 wel zou zijn ondertekend u geen

bewijs van rechtsgeldige vertegenwoordig heeft overgelegd In deel 1 van het

aanvraagformulier is vermeld dat u een bewijsstuk moet bijvoegen waaruit blijkt
dat de rechtsgeldige vertegenwoordiger bevoegd is de aanvraag in te dienen

namens de aanvragende onderneming Daarmee voldoet uw aanvraag niet aan de

eis van artikel 15 tweede lid van het Besluit experiment gesloten

coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld moet gaan van de in het

aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden Op grand van artikel 19

eerste lid onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen
vormt dit eveneens een reden om uw aanvraag af te wijzen

VOG Locatie s en plattegronden formats begrotingen en intentieverklaring
financien en of bewijs van voldoende eigen vermogen

Hetzelfde geldt voor de hier genoemde bijlagen Op aanvraagformulier deel 1 is

vermeld dat als bijlage een Verklaring omtrent het Gedrag VOG van de

rechtspersoon of natuurlijke persoon die de aanvraag doet moet worden

meegezonden Dit voIgt overigens ook expliciet uit artikel 15 tweede lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen Op

aanvraagformulier deel 2 is vermeld dat een plattegrond moet worden

meegezonden van de locatie s waar u uw teeltbedrijf wil vestigen Op

aanvraagformulier deel 4 is vermeld dat u ten behoeve van het verstrekken van

diverse financiele gegevens de financiele formats moet invullen en ook dat u een

of meerdere intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s

en of een bewijs van voldoende eigen vermogen moet meesturen U heeft geen

van de genoemde bijlagen toegezonden Op grand van artikel 19 eerste lid

onderdeel a van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen vormt ook dit

een reden om uw aanvraag af te wijzen

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 8 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandel indien u niet van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

AANTEKENEN Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij
aanvraaQwietteelt@minvws nl

Datum

Betreft

19 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Uw brief

28 juli 2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 28 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0119 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Uw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen

Aanvraagformulieren 1 2 3 4 en 5

Bedrijfsgegevens plus evt organogram

Locatie s en plattegrond en

formats begrotingen plus intentieverklaring financier s en of bewijs van

voldoende eigen vermogen

VOG

Bewijsstuk rechtsgeldige vertegenwoordiging

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verst reken
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1

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid

narpeps deze

10 2e

Pagina 2 van 2



40388

Ministerie van Volksgezondheid
Welzijnen Sport

1

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

AANGETEKEND

10 2g
Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverhetd nl

Inlichtingen bij
aanvraaawietteelt@niinvws nl

14 September 2020

Besluit op aanvraag aanwijzing teler Experiment

gesloten coffeeshopketen

Datum

Betreft

Kenmerk

10 2e

Uw brief
27 juli2020

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze brief

Geachte 10 2e

Op 27 juli 2020 heeft u een aanvraag om aanwijzing als teler voor het Experiment

gesloten coffeeshopketen ingediend De aanvraag heeft het ticketnummer VWS

W2007 0054

Met dit besluit wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld Dat betekent dat u

niet in aanmerking komt voor een aanwijzing als teler voor het experiment

U leest hieronder waarom uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld

Bij brief van 4 augustus 2020 bent u erop gewezen dat uw aanvraag nog niet in

behandeling kan worden genomen omdat bepaalde informatie ontbreekt De

informatie die ontbreekt betreft

een door de rechtsvertegenwoordiger ondertekend aanvraagformulier 1

een uittreksel BRP

een intentieverklaring financien

U bent in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 2 weken na dagtekening van de brief

dus uiterlijk 18 augustus 2020 de ontbrekende informatie alsnog toe te sturen

Daarbij bent u er op gewezen dat als de gevraagde informatie niet binnen die

termijn wordt ontvangen uw aanvraag niet zal worden behandeld

Geconstateerd is dat u niet binnen de gestelde termijn de ontbrekende informatie

heeft toegezonden Dit betekent dat uw aanvraag niet volledig is en daardoor niet

voldoet aan de volgende formele voorwaarden

Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger

Aanvraagformulier 1 bevat geen handtekening van een rechtsgeldige

vertegenwoordiger van de aanvrager Uw aanvraag voldoet daardoor niet aan

artikel 4 2 eerste lid aanhef van de Algemene wet bestuursrecht
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Uittreksel BRP

Daarnaast voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het

Besluit experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld
moet gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op aanvraagformulier deel 1 staat vermeld dat in het geval de inschrijvende

onderneming toebehoort aan een natuurlijk persoon Eenmanszaak zoals uw

onderneming een uittreksel uit de Basisregistratie Personen toegevoegd moet

worden

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Intentieverklaring van financier s

In deel 4 van het aanvraagformulier is vermeld dat u een of meerdere

intentieverklaring en ondertekend door de beoogde financier s en of een bewijs
van voldoende eigen vermogen moet meesturen Ook nadat u daartoe nogmaals
in de gelegenheid bent gesteld heeft u geen intentieverklaring van financier s

overgelegd Ook heeft u geen bewijs van eigen vermogen overgelegd Daarmee

voldoet uw aanvraag niet aan de eis van artikel 15 tweede lid van het Besluit

experiment gesloten coffeeshopketen dat het aanvraagformulier vergezeld moet

gaan van de in het aanvraagformulier gevraagde gegevens en bescheiden

Op grond van artikel 4 5 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht kan een bestuursorgaan besluiten een aanvraag niet te behandelen

indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in

behandeling nemen van de aanvraag mits de aanvrager de gelegenheid heeft

gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn aan te

vullen

Zoals hiervoor vermeld heeft u bij de indiening van uw aanvraag niet voldaan aan

de genoemde wettelijke voorschriften U heeft geen gebruik gemaakt van de aan

u geboden gelegenheid om uw aanvraag aan te vullen Daarom wordt uw

aanvraag buiten behandeling gesteld

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

10 2e
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Bezwaar Directie Voeding

Gezondheidsbescherming
en Preventie

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens Kijk eens op

http www rijksoverheid nl ministeries vws bezwaarschriften vws Daar wordt

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien

bezwaar wilt maken Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol

bezwaar kunt inschatten

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen dan moet dit binnen zes weken na de

datum die bovenaan deze brief staat Let op doe dit op tijd anders kan uw

bezwaar niet behandeld worden

Het bezwaarschrift e mailt u naar WJZ bezwaarenberoep@minvws nl bij
voorkeur met een ingescande handtekening

Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar

de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport
t a v Directie Wetgeving en Juridische Zaken

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar 070 340 59 84

Noem in het bezwaarschrift

• uw naam en adres

• uw telefoonnummer wij bellen u dan over uw bezwaar

• de datum

• het kenmerk van deze brief het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn
• waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te

voorzien Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het

bezwaarschrift

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op

A 6 U wordt verzocht om uw onderneming uit te schrijven bij de Kamer van

Koophandei indien u nit van plan bent om andere activiteiten met deze

onderneming te gaan uitvoeren
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

Directie Voeding

Gezondheidsbescherming

en Preventie

AANTEKENEN

Bezoekadres

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag
T 070 340 79 11

F 070 340 78 34

Postbus 20350

2500 EJ Den Haag
www riiksoverheid nl

10 2g

Inlichtingen bij

aanvraaowietteelt@minvws nl
Datum

Betreft

4 augustus 2020

Verzoek om aanvullende informatie aanvraag aanwijzing
teler Experiment gesloten coffeeshopketen

Kenmerk

10 2e

Geachte d0 2e
Uw brief

27 juli 2020

Hierbij bevestig ik de ontvangst op 27 juli 2020 van uw aanvraag om aanwijzing
als teler van hennep en of hasjiesj voor het Experiment gesloten coffeeshopketen
Uw aanvraag heeft het ticketnummer VWS W2007 0054 Ik verzoek u dit nummer

steeds bij eventuele correspondentie te vermelden

Correspondence uitsluitend

richten aan bij voorkeur

bovenstaand e mailadres of

het retouradres met

vermelding van de datum en

het kenmerk van deze briefUw aanvraag kan nog niet in behandeling worden genomen omdat de volgende
informatie ontbreekt

Ontbrekende bijlagen
Een ondertekend aanvraagformulier 1

Een uittreksel BRP

Een intentieverklaring financien

Ik verzoek u mij deze informatie uiterlijk 2 weken na dagtekening brief toe te

sturen Dit kan via de post maar bij voorkeur elektronisch via een e mail U

ontvangt daarom deze brief ook als bijlage van een e mail U kunt de

ontbrekende documenten vervolgens via een reply op deze e mail toesturen

Op grond van artikel 4 15 eerste lid onderdeel a van de Algemene wet

bestuursrecht wordt de termijn voor het nemen van een besluit op uw aanvraag

opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van deze brief tot de dag

waarop u uw aanvraag aanvult of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is

verstreken
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lij

Directie Voeding

Als ik de gevraagde informatie na bovengenoemde datum niet heb ontvangen zal Gezondheidsbescherming

ik besluiten uw aanvraag niet te behandelen
en Prevent e

Hoogachtend

de Minister voor Medische Zorg
en Sport en

de Minister van Justitie en Veiligheid
namens deze

d0 2e
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