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In reactie op uw verzoek ciii een advies ten aanzien van het wetsvoorstel van
mevrouw Bertamp tot wfjzirig van de Opiumwet teneinde de teelt en
vertwop van hennep en basjiesj via een gestolen coffeeshopketen te gedogen
(Wet gesloten coffeeshopketen) bericht d ii als volgt.
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De politie is in gezamenhjkheid met uw ministerie en vele partners bezig met
een impactanatyse op veranderend beleid ten aanzien van softdwgs. De
resultaten daarvan zijn nu nog niet bekend.
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Wel zijn de laatste ontwikkelingen voor de politie aanleiding geweest om de
verschillende scenanos op gedogen. verbieden, reguleren en legaliseren te
beschouwen op de consequenties voor de legitimited van het politie optreden.
de georganiseerde cnminalÉteit, de ovedast en de capadteitsinzet van de
politie. Daawit is gebleken dat regulering onder bepaalde voorwaarden
positieve effecten kan hebben op deze consequenties. De wijze van reguleren
en de afspraken over de inzet van de gezondheidszorg (preventie en
verslavingszorg). gemeenten (bestuurlijke handhaving en bestuurlijke regels)
en de skafrechtketen (handhaving van overtreding van de reguleringsregels)
zijn daarbij bepalend voor die positieve effecten.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het probleem van de illegale handel
hiermee niet wordt vOorkomen. De export van hen nep vanuit Nederland is en
blijft lucratief en deze markt zal in geen enkel scenario afnemen. Wel is het zo
dat bij regulering van de teelt en de handhaving door het bestuur, de politie
zich meet kan richten op de aanpak van de georganiseerde illegale
hennepteelt.
In het wetsvoorstel van mevrouw Bergkamp stelt de gemeenteraad de regels
op lokaal niveau vast. Daardoor zal de benodigde handhaving door de politie
afhangen van de lokale invulling door de gemeente, en is dit niet eenduidig
bepaald. Dit is een voor de politie zeer onwenseljke situatie, want het zal
leiden tot grote regionale verschillen en mogelijk ook tot een ondermijning van
de legitimiteit van het overheidsoptreden.
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« waakzaam en dienstbaar »
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ibn!nGt die 11001gesttekfie taaberdeiing lwssem (IJIDIHtiie,, Opeirdbaar

Hmiis11errïe,, lbdge.:.ccste.; dl de minister van VWS een ondufü!leffjjlre staalie
mel12il:h 1111ee. Zondes" eenduidig ha11dlrai,ingsat1ai1ge.1ilêlll iis clleze s"öulëilfe voor
de pafte migewa.ist en zu1en niet ale posäliere efflfecilela w3ll llegullerrüng
gel'den.
In de hoop u

a.ermee voldoende van i11romratie Ie hebben 'wUOl:zieai.
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