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Geachte leden en duoburgerleden,
Graag vraag ik u nadrukkelijk aandacht voor het volgende.
Wijziging Opiumwet
Zoals u mogelijk uit de media heeft vernomen heeft de Eerste Kamer der Staten - Generaal onlangs het wetsvoorstel
betreffende de wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of
vergemakkelijking van illegale hennepteelt aanvaard. Als gevolg hiervan wordt in de Opiumwet een nieuw artikel 11a
ingevoegd en dit luidt:
Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert,
vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of
gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het
plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van
ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Dit artikel treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Dit betekent, dat vanaf deze datum voorbereidingshandelingen
of handelingen ter vergemakkelijking of ter ondersteuning van illegale hennepteelt strafbaar gesteld worden. Ook heeft
de invoering van dit artikel consequenties voor de gemeenten die in de Algemene Plaatselijke Verordening {hierna: APV)
een vergunningstelsel hebben opgenomen tot het mogen exploiteren van een growshop alsmede voor de met toepassing
van dit vergunningstelsel vergunde growshops. Het is namelijk zo dat de wetgever heeft aangegeven, dat er na de
invoering van de strafbaarstelling geen ruimte meer is voor vergunningverlening of handhaving van vergunningen van
growshops.
Wat wordt er verstaan onder het begrip growshop:
De wetgever stelt dat een growshop een locatie is waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig is of
anders dan om niet, substanties, voorwerpen of gegevens, te koop worden aangeboden. Tevens dienen er aanwijzingen
te zijn die doen vermoeden , dat deze artikelen bestemd zijn voor de productie van een verdovend middel zoals bedoeld
in artikel 3 van de Opiumwet. Ook moet het duidelijk gaan om een hoofdactiviteit of belangrijke nevenactiviteit van het
bedrijf. Growshops kunnen zich derhalve bezighouden met handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking of
ondersteuning van illegale hennepteelt. Deze handelingen worden strafbaar als gevolg van de wijziging van de
Opiumwet.
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Heeft dit nieuwe artikel 11a van de Opiumwet ook gevolgen voor bedrijven in de gemeente Bergen op Zoom
In kader van het Courage project heeft u in 2006 ingestemd met het opnemen van afdeling 12 'Toezicht op
Winkelbedrijven· in de APV en het vaststellen van het paraplubestemmingsplan Smart- en growshops/belwinkels. Als
gevolg van deze beleidskeuzes werd het alleen nog mogelijk op de in het bestemmingsplan benoemde locaties een
dergelijk bedrijf met vergunning te exploiteren.
De in de gemeente gevestigde smartshops, growshops en belwinkels dienden vanaf dat moment te beschikken over een
exploitatievergunning. Echter wanneer artikel 11 a Opiumwet op 1 maart aanstaande in werking treedt is vanaf dit
moment het vergunningstelsel ten aanzien van de growshops in strijd met de wet. Dit heeft als gevolg dat het
vergunningstelsel voor growshops per 1 maart 2015 van rechtswege komt te vervallen en de verleende
exploitatievergunningen op grond van de APV vanaf 1 maart 2015 geen rechtskracht meer hebben.
Voor de drie vergunde growshops in de gemeente betekent dit dat zij vanaf 1 maart 2015 niet langer beschikken over
een vergunning voor het exploiteren van een growshop op basis van de APV en zij geen voorbereidingshandeling zoals
deze zijn beschreven in artikel 11 a van de Opiumwet meer mogen doen. Omdat de gevolgen van deze wetswijziging
voor hen groot waren en de wetswijziging al enige tijd voorzien was, maar de inwerkingtredingsdatum onbekend was,
heb ik in januari 2014 de ondernemers reeds geïnformeerd over de ophanden zijnde wetswijziging .
Wanneer zij deze handelingen na 1 maart echter blijven verrichten lopen zij het risico zich strafbaar te maken aan het
overtreden van artikel 11 a Opiumwet. Om strafvervolging te voorkomen heb ik de drie ondernemers geïnformeerd over
deze op handen zijnde wetswijziging en hen het advies gegeven te stoppen met de genoemde
voorbereidingshandelingen .

Wie gaat de naleving van het nieuwe artikel 11 a Opiumwet handhaven.
Vanaf 1 maart 2015 zal tegen de strafbare handelingen van growshops die na deze datum blijven voortbestaan ,
strafrechtelijk worden opgetreden door politie en OM.
Naast deze strafrechtelijke handhaving kan ik als burgemeester op de volgende wijze bestuursrechtelijk optreden tegen
growshops:
• Controle: Een integrale controle van de growshop(s) door o.a politie, OM, gemeente en belastingdienst;
• Sluiting pand: Tegen growshops die middelen als bedoeld in lijst 1 en/of Il behorende bij de Opiumwet verkopen,
afleveren, verstrekken dan wel daartoe aanwezig hebben, kan bestuursdwang worden toegepast (i.c. sluiting) op
grond van artikel 13b Opiumwet;
• Sluiting pand: Indien growshops voorbereidingshandelingen voor de hennepteelt plegen, welke strafbaar zijn gesteld
in artikel 11 a van de Opiumwet, en waardoor de openbare orde of openbare veiligheid wordt of dreigt te worden
verstoord , dan kan in het kader van het uitoefenen van toezicht op voor het publiek openstaande gebouwen, het
pand tijdelijk worden gesloten op grond van artikel 174 van de Gemeentewet dan wel op grond van een
sluitingsbepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening ;
Wel zullen wij als gemeente dan ook de samenwerking blijven zoeken met de politie, OM en belastingdienst in het kader
van het bestrijden van de drugshandel.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

