
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Zoals bij u bekend is de gemeente Groningen, na aanmelding door mijn 

voorganger, genomineerd om deel te nemen aan het experiment gesloten 

coffeeshopketen. In deze brief informeer ik u over de stand van zaken van het 

experiment en over de afspraken over een tegemoetkoming in de kosten door 

het Rijk.  

  

Stand van zaken voorbereiding experiment 

 

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen is inmiddels aangenomen in de 

Eerste Kamer. De regelgeving is echter nog niet geheel afgerond. Voor de 

verdere inrichting is namelijk de vaststelling van het ontwerpbesluit en de 

ministeriële regeling van belang. De ministeriële regeling is in consultatie 

geweest en de reacties worden verwerkt. Het ontwerpbesluit ligt nog voor 

advies bij de afdeling advisering van de Raad van State. Op dit moment is 

nog geen datum bekend waarop de regelgeving officieel in werking zal 

treden.  

 

Inschatting kosten en mogelijke vergoeding 

 

De aanmelding van de gemeente voor het experiment is in uw raad 

besproken. Tijdens deze bespreking is door een aantal van u benoemd dat 

ervan wordt uitgegaan dat deelname geen kosten voor de gemeente met zich 

mee zal brengen en de bijdrage vanuit het Rijk dus dekkend zal zijn. 

 

Over de uitwerking van een vergoeding aan de deelnemende gemeenten is in 

de afgelopen maanden overleg geweest. De deelnemende gemeenten is 

gevraagd om een begroting te maken van de te verwachten kosten als gevolg 
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van deelname aan het experiment. Het gaat dan om voorbereidingskosten 

(o.a. aanpassing regelgeving en beleid, afstemming met Rijk en andere 

gemeenten, overleg coffeeshophouders) en kosten tijdens de uitvoering van 

het experiment (o.a. handhavingskosten, regie op beleid).  

 

Hieronder ziet u de resultaten van de gesprekken die tot nu toe gevoerd zijn. 

Ik ben me er van bewust dat er veel nog niet helder is, maar gelet op hetgeen 

wel al duidelijk is wil ik u in ieder geval informeren over de stand van zaken. 

Waarbij het goed is te weten dat het uitgangspunt van het ministerie is dat het 

Rijk een tegemoetkoming verstrekt en het niet het uitgangspunt is om de 

kosten van de gemeenten volledig te dekken.  

 

Voorbereidingsfase  

Het Rijk heeft enkele weken terug mondeling laten weten voor de 

voorbereidingsfase een vaste vergoeding van € 150.000,- per deelnemende 

gemeente te verstrekken. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan wat door de 

gemeente Groningen momenteel is begroot voor 2020, namelijk € 275.000,-. 

 

Hoewel de begroting deels ruim is opgesteld om armslag te houden vanwege 

de grote onzekere factor van het experiment, is er dus sprake van een 

aanzienlijk gat tussen verstrekking en begroting en is de conclusie te 

rechtvaardigen dat de tegemoetkoming door het Rijk naar alle 

waarschijnlijkheid niet de volledige kosten zal gaan dekken. Als gemeente 

lopen we hiermee dus een risico.   

 

Experimenteerfase 

Voor de experimenteerfase heeft het Rijk - op moment van schrijven van deze 

brief – toegezegd dat we een tegemoetkoming krijgen maar nog geen concrete 

toezegging over de hoogte van de tegemoetkoming. De ministeries zijn op 

zoek naar meer budget. Het huidige beschikbare bedrag voor het experiment 

is namelijk te weinig om de gemeenten (en de andere toezichthoudende 

instanties) te compenseren. Mogelijk dat hier pas medio 2020 meer 

duidelijkheid over gegeven wordt. 

 

De kosten voor de experimenteerfase voor 2021 zijn begroot op bijna                

€ 215.000,-. Dit gaat vooral om kosten voor toezicht, kosten mogelijke 

handhavingsprocedures en extra beleidsinzet. Voor 2022 tot en met 2024 zijn 

de kosten wat lager begroot, namelijk ongeveer € 158.000,-  omdat er dan 

minder beleidsinzet is te verwachten. Bij deze begroting is uitgegaan van zes 

controles per jaar, per coffeeshop met twee toezichthouders. En verder is er 

van uitgegaan dat de controle - inclusief administratie - veel tijd kost (10 uur 

per toezichthouder per coffeeshop-controle). Dit is ruim begroot, omdat we 

nog niet exact weten hoe de controles eruit gaan zien en hoe het 

administratiesysteem tijdens het experiment er uitziet. 
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Deze tussenstand van zaken leidt nog niet tot conclusies. Ik zal u nog 

informeren over de kosten en toerekening zodra die informatie beschikbaar is. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

 

 

 

Koen Schuiling     

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


