L.S.
Middels dit bericht willen wij u nader informeren over de wet ‘Wijziging van de Opiumwet in
verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale
hennepteelt’. U bent al enkele malen geïnformeerd over het wetsvoorstel door het Ministerie van
Veiligheid en Justitie en het CCV en nu de wet is aanvaard door de Eerste Kamer leek het ons goed u
te informeren over de eventuele gevolgen van deze wetswijziging voor uw gemeente. De
wetswijziging treedt op 1 maart 2015 inwerking. Per die datum worden handelingen ter
voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt strafbaar gesteld in artikel 11a van de
Opiumwet, zie ook bijgevoegd het Staatsblad nr. 444. Growshops hebben zich toegelegd op
handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijk van illegale hennepteelt. Deze bedrijfsactiviteiten
worden strafbaar ten gevolge van de wijziging van de Opiumwet.1 Growshops zullen hierover voor 1
maart 2015 worden geïnformeerd door politie en openbaar ministerie.
Wat kan deze wetswijziging voor u als gemeente betekenen?
Vanaf 1 maart 2015 kunt u als gemeente geen vergunningen meer verlenen aan growshops. Al
verstrekte vergunningen voor growshops moeten worden ingetrokken omdat per die datum de
vergunning in strijd is met artikel 11a van de Opiumwet. Indien de Algemene Plaatselijke Verordening
van uw gemeente een bepaling kent voor het intrekken of wijzigen van een vergunning, dan kunt u
de vergunning op grond van deze bepaling intrekken (artikel 1:6 van de model- APV). Bevat de
Algemene Plaatselijke Verordening van uw gemeente niet een dergelijke bepaling, dan kunt u bij de
intrekking van de vergunning wijzen op het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet (strijd met hogere
wetgeving).
Beschikt uw gemeente over een vergunningsplicht voor growshops in de Algemene Plaatselijke
Verordening, dan wordt u geadviseerd de bepalingen over growshops te schrappen omdat deze
onverbindend zullen worden na 1 maart 2015.2
Tot slot wordt geadviseerd om in de driehoek afspraken te maken zodat de growshopeigenaar in één
keer door OM, politie en gemeente wordt geïnformeerd over de gevolgen van deze wet voor de
activiteiten van de growshop.

Bestuurlijke Handhaving
Vanaf 1 maart 2015 zal tegen de strafbare handelingen van growshops die na deze datum blijven
voortbestaan, strafrechtelijk worden opgetreden door politie en OM in verband met overtreding van
het gewijzigde artikel 11a van de Opiumwet. U heeft als lokaal gezag de volgende mogelijkheden om
bestuurlijk op te treden tegen growshops:




Controle: Een integrale controle van de growshop(s) in uw gemeente door o.a politie, OM,
gemeente en belastingdienst;
Sluiting pand: Tegen growshops die middelen als bedoeld in lijst I en/of II behorende bij de
Opiumwet verkopen, afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben, kan
bestuursdwang worden toegepast (sluiting) op grond van artikel 13b Opiumwet;
Sluiting pand: Indien growshops voorbereidingshandelingen voor de hennepteelt plegen,
strafbaar gesteld in artikel 11a van de Opiumwet, waardoor de openbare orde of openbare
veiligheid wordt of dreigt te worden verstoord, dan kan de burgemeester in het kader van
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Hierbij kan het bijvoorbeeld ook gaan om andere faciliteerders van de illegale hennepteelt, zoals elektriciens,
hokkenbouwers, makelaars etc.
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Voor smartshops en headshops, die in sommige gemeenten ook zijn onderworpen aan een vergunningsplicht in
de APV, heeft dit geen gevolgen. Bepalingen in de APV over de vergunningsplicht voor smartshops en
headshops kunnen dan ook van kracht blijven.
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het uitoefenen van toezicht op voor het publiek openstaande gebouwen, het pand tijdelijk
sluiten op grond van artikel 174 van de Gemeentewet dan wel op grond van een
sluitingsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:30 model- APV);
Voorbereiding: U kunt in aanloop naar 1 maart in de gaten houden of de growshop(s) in uw
gemeente de website en winkelinrichting aanpassen (bijvoorbeeld: afbeeldingen van
hennepplanten worden verwijderd).

Op de website van het CCV zal een overzicht komen van veel gestelde vragen over dit onderwerp:
www.hetccv.nl . Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Luuk Olsthoorn via
luuk.olsthoorn@hetccv.nl
Met vriendelijke groet,
Marloes Stokkel
Ministerie van Veiligheid en Justitie

Luuk Olsthoorn
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
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