MAYA’S GROW VOF
KOFFIESHOP DE OS

Reactie consultatie besluit experiment gesloten coffeeshopketen

Vraag 1 van 7 Bent u van mening dat de geslotenheid van de coffeeshopketen wordt geborgd met
de eisen die zijn opgenomen in het besluit?
Geen idee: we kunnen niet in de toekomst kijken. Er is echter de volgende garantie: "If there’s any
way they can do it wrong, they will" (als er een manier is waarop ze het verkeerd kunnen doen,
zullen ze dat ook doen) of ook wel "Anything that can go wrong, will go wrong" (alles wat fout kan
gaan, zal fout gaan). De wet van Murphy, toegeschreven aan Edward A. Murphy (1918–1990).
Vraag 2 van 7 Bent u van mening dat de eisen die gedurende het experiment voor aangewezen
telers en deelnemende coffeeshops gelden, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Duidelijk zijn ze ons zeker. Zijn ze toereikend? Al is de kans op een menselijke fout bij het uitvoeren
van een bepaalde procedure/handeling heel klein, als het risico maar vaak genoeg wordt gelopen,
dan zal er vroeg of laat iemand een fout maken bij het uitvoeren van de procedure/handeling.
Vraag 3 van 7 Bent u van mening dat bepaalde eisen anders zouden moeten luiden ten behoeve
van een efficiënte bedrijfsvoering door aangewezen telers of deelnemende coffeeshops, en zo ja,
in welke zin? Kunt u daarbij aangeven op welke wijze de geslotenheid van de coffeeshopketen
wordt geborgd?
We verwijzen u in dezen naar de reactie van Cannabis Connect:
https://www.internetconsultatie.nl/geslotencoffeeshopketen/reactie/108384/bestand
Vraag 4 van 7 Bent u van mening dat de procedure voor de aanwijzing van telers voldoende
duidelijk en toereikend is?
Duidelijk wel. Toereikend? Zie vraag 2 van 7.
Vraag 5 van 7 Bent u van mening dat met de eisen die zijn opgenomen in het besluit de openbare
orde en de veiligheid tijdens het experiment voldoende wordt geborgd?
Onze ervaring en expertise doen ons vrezen dat het experiment zelf de lokale cannabismarkt van een
deelnemende gemeente zeer ernstig zal verstoren. De volksgezondheid en de openbare orde zullen
daar (ernstig) onder lijden.
Vraag 6 van 7 Bent u van mening dat de eisen over preventie en voorlichting door deelnemende
coffeeshops, voldoende duidelijk en toereikend zijn?
Klanten bij een vermoeden van problematisch gebruik door te kunnen verwijzen naar zorg is volgens
ons niet onze bevoegdheid.
Vraag 7 van 7 Heeft u nog andere opmerkingen die van belang zijn voor de uitwerking van het
experiment?
We zijn als koffieshop (cannabisonderneming) sinds de oprichting lid van het PCN. Het Platform
Cannabisondernemingen Nederland, www.platformcannabis.nl, de Bond Van Cannabisdetaillisten
www.coffeeshopbond.nl , beiden opgericht in de vorige eeuw, vormen tezamen met de Stichting
Epicurus, www.epicurusfoundation.nl, de koepelorganisatie Cannabis Connect
www.cannabisconnect.org. Cannabis Connect vertegenwoordigt 250 coffeeshops. Op 12 december
2018 kwamen cannabisondernemers van voornoemde organisaties in Utrecht bij elkaar om een
gezamenlijke reactie te formuleren op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ‘experiment
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gesloten coffeeshopketen’. Het merendeel van de coffeeshopondernemers staat in principe positief
tegenover regulering van de wietteelt. Ze hebben echter grote bedenkingen bij de nu voorgestelde
uitwerking van het wietexperiment. Een gefaseerde invoering zou de belangrijkste zorgen van
coffeeshops kunnen weghalen. Cannabis Connect heeft inmiddels haar Reactie consultatie besluit
experiment gesloten coffeeshopketen ingediend:
https://www.internetconsultatie.nl/geslotencoffeeshopketen/reactie/108384/bestand. We
onderschrijven de reactie van Cannabis Connect nadrukkelijk.
Daarnaast nog dit: Het is niet alleen jammer, maar ook kortzichtig dat in dit experiment wederom de
zelfvoorzienende biologische thuiskweker, die zo nu en dan een coffeeshop nodig heeft, ontbreekt.
Bij de legalisering van cannabis in Uruguay (het eerste land op aarde waar de productie, de verkoop,
het bezit en het gebruik van wiet volledig legaal zijn) is ook een rol toegekend aan de
zelfvoorzienende consument: om thuis legaal te kunnen kweken dien je je als ingezeten thuiskweker
te laten registeren om maximaal 6 planten te mogen hebben. Het is zelfs mogelijk om in
groepsverband te telen, een club consumenten mag dan maximaal 99 planten bezitten. Wie geen zin
heeft om wiet te telen, kan niet zoals hier naar een coffeeshop, maar moet daar naar de apotheek;
iedere geregistreerde gebruiker mag daar 40 gram marihuana per maand kopen.
Het is al jaren onze overtuiging dat een zelfvoorzienende consument een rol dient te spelen in een
regulering van de gedoogde wietteelt. Als een deel van de cannabisconsumenten zelfvoorzienend is,
ontlast dat de voordeuren (en dus ook achterdeuren). Zelfvoorzienende consumenten hebben geen
‘markt’ nodig; geen legale en ook geen illegale! Misschien kan hier naar gekeken worden:
Toestemming in Tilburg https://www.pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/toestemming-in-tilburg/.
Blijkbaar kan het wel!
Tot slot: Vorige maand maakte de burgemeester van Leeuwarden bekend dat wat hem betreft
Leeuwarden niet zal meedoen aan het experiment. In de Leeuwarder Courant van 1 november 2018
werd dit als volgt verwoord: Het aanvankelijke enthousiasme hierover in Friesland is inmiddels echter
verdwenen. Na overleg met coffeeshophouders ,,heb ik zelf de afweging gemaakt om niet mee te
doen’’, zei de Leeuwarder burgemeester gisteren op vragen van D66 in de gemeenteraad. De door
het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’.
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-20181101ZU01028004&vw=org&lm=wietteelt%2CLC%2CFRD#. Het Friesch Dagblad meldde een dag later
onder meer: ,,Je moet bijvoorbeeld het roken van tabak in de coffeeshop ontmoedigen. Dat begrijp ik
nog wel, maar ik snap niet waarom het dan verboden wordt om wiet in eetbare producten, als
spacecake te verkopen. Dit soort producten zal, net als soorten wiet en hasj die buiten het
experiment vallen, alsnog gekocht worden op de zwarte markt. En op de zwarte markt wordt niet
aan leeftijdscontrole gedaan en wordt wiet tegelijk met harddrugs verkocht. Dan zijn we terug bij de
situatie van dertig jaar geleden.” https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=FRD20181102-01016009&vw=org&lm=wietteelt%2CLC%2CFRD#.
Leeuwarden, 24 december 2018
Koffieshop De Os
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