Veelgestelde vragen hennepproductiefaciliteit
Krijgt Etten-Leur een hennepproductiefaciliteit?
Dat is op dit moment nog niet bekend. Wij geven u graag wat toelichting. Voor het landelijk
‘experiment gesloten coffeeshopketen’ kiest de minister tien ondernemers in Nederland die
toestemming krijgen voor de vestiging van een hennepproductiefaciliteit. Een ondernemer kan zich
in principe in elke gemeente in Nederland vestigen. Geïnteresseerde ondernemers konden zich tot
en met 28 juli inschrijven. Twee ondernemers hebben ons laten weten dat ze graag in Etten-Leur een
hennepproductiefaciliteit willen vestigen, maar het kan zijn dat zich – zonder dat wij als gemeente dit
weten – bij het ministerie nog andere ondernemers gemeld hebben. De minister vraagt de
burgemeesters van alle gemeenten waar een aanvraag is gedaan om hem een advies te geven op het
gebied van openbare orde en veiligheid. Daarna selecteert de minister of de ondernemers aan de
strenge criteria voldoen. Als er dan nog meer dan 10 kandidaten overblijven, wordt er geloot. Eind
2020 is dus pas zeker in welke gemeenten de hennepproductiefaciliteiten komen. Het is al met al nog
erg onzeker of Etten-Leur wel of geen hennepproductiefaciliteit krijgt.
Waar komt deze hennepfaciliteit dan?
Ook dat is nog niet bekend. Twee verschillende ondernemers hebben ons laten weten dat ze een
aanvraag hebben gedaan. Een van hen gaat voor vestiging in een kassencomplex aan het Lochtsepad
en de ander voor een kassencomplex aan de Geerstraat. We weten op dit moment niet of er ook nog
andere aanvragen zijn ingediend.
Kan de gemeente dit tegenhouden?
In de spelregels voor het experiment staat duidelijk omschreven wat de taken en
verantwoordelijkheden zijn van de minister en welke specifieke rol bij de burgemeester is belegd. De
burgemeester geeft advies over de openbare orde en veiligheid. En natuurlijk geeft de gemeente in
het advies ook aan of de ondernemer op de betreffende locatie wel de vergunningen en
ontheffingen kan krijgen die nodig zijn. Wij kunnen in het advies aan de minister geen oordeel geven
over het experiment zelf of uitspraken doen over onderwerpen die onder de bevoegdheid van de
minister vallen.
De minister beslist over de aanvraag en selecteert uiteindelijk maximaal tien ondernemers. Hij
beoordeelt onder meer de betrouwbaarheid van de ondernemer, de leidinggevenden en de
financiers, en ook de bedrijfsvoering. De gemeente heeft slechts op één punt inspraak in de
procedure: de minister vraagt de burgemeester om advies over de eventuele gevolgen van een
hennepproductiefaciliteit voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De minister kan een
aanvraag van een teler afwijzen als het advies van de burgemeester hier een goede reden voor geeft.
Daarom heeft de burgemeester de gemeenteraad gevraagd criteria vast te stellen die de
burgemeester kan gebruiken in haar advies.

Om welke criteria gaat het dan?
De burgemeester houdt in het advies aan de minister rekening met de volgende zaken:
• Het veiligheidsgevoel van onze inwoners
• De nabijheid van woningen, scholen en kwetsbare groepen
• Steun van omwonenden
• Verkeersafwikkeling
• Keuring van het personeel
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemer
• Wij geven uitvoering aan het rijksbeleid
• De verwachting of de ondernemer de vereiste vergunningen en ontheffingen krijgt
Kan de minister het advies naast zich neerleggen?
Ja. Het is een advies. Maar daarom is het zo belangrijk om het advies zorgvuldig te onderbouwen.
Kan de ondernemer zich dan overal in Etten-Leur vestigen?
Nee, voor de vestiging van een hennepteeltfaciliteit is natuurlijk ook een omgevingsvergunning
nodig. En het is belangrijk dat de ondernemer zich vestigt op een locatie waar het bestemmingsplan
dit toestaat. In het advies aan de minister geeft de burgemeester aan of we verwachten dat de
ondernemer de benodigde vergunningen en ontheffingen ook echt krijgt.
Hebben wij als directe omwonenden dan niets te zeggen?
De minister vraagt advies aan onze burgemeester over de openbare orde en veiligheid. Voor de
gemeente is een belangrijke vraag die beantwoord moet worden of er voldoende draagvlak bestaat
bij de mensen die wonen in de directe omgeving. In onze gemeente hechten wij grote waarde aan de
omgevingsdialoog. Het is noodzakelijk dat in ieder geval bij de mensen die in de directe omgeving
wonen er draagvlak is voor de faciliteit. Om onveilige situaties en overlast voor de omgeving te
voorkomen, is de gemeente ook extra kritisch op activiteiten en vervoersbewegingen buiten
kantoortijden. En om te voorkomen dat kinderen of kwetsbare groepen in onze samenleving in
aanraking komen met de productie van drugs, zijn wij niet positief over de vestiging van een
hennepproductiefaciliteit op een locatie, waar bijvoorbeeld kwetsbare groepen zijn gehuisvest.
Is er een bewonersbijeenkomst?
Ja, de mensen die in een straal wonen van 400 meter rond een mogelijke hennepproductiefaciliteit
zijn uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst. Deze bijeenkomst is bestemd voor bewoners uit de
buurt, vertegenwoordigers van de ondernemer én van de gemeente. Omwonenden kunnen daar hun
vragen stellen en hun mening geven. Het verslag van deze bijeenkomst maakt onderdeel uit van het
advies dat de burgemeester aan de minister geeft. In het belang van ieders gezondheid leven we de
Corona-richtlijnen tijdens deze bijeenkomsten strikt na. De bijeenkomst is dus alleen voor
genodigden. Buurtbewoners kunnen met één of twee personen uit het huishouden komen. Als
mensen op het moment van de bijeenkomst gezondheidsklachten hebben, verzoeken we hen
vriendelijk om thuis te blijven. In dat geval kunnen mensen ervoor kiezen hun reactie per mail of
brief naar de gemeente te sturen.

Waarom doen jullie dit in de vakantieperiode?
Normaal gesproken organiseren we geen bewonersbijeenkomst of onderzoeken in de
vakantieperiode. Omdat de burgemeester haar advies aan de minister binnen 6 weken moet geven,
hebben we nu helaas geen andere keuze.
Onderzoek onder inwoners
Om vast te stellen of de komst van een hennepproductiefaciliteit invloed heeft op het
veiligheidsgevoel van onze inwoners, organiseert de gemeente een onderzoek. Eind juli ontvangen
2500 huishoudens een brief van de gemeente met een vragenlijst. Hierin vragen wij mensen hoe
veilig zij zich voelen in Etten-Leur, in hun woonwijk en in hun huis. We vragen of er specifieke
situaties of momenten zijn waarin zij zich onveilig voelen. En tenslotte vragen we of de komst van
een hennepproductiefaciliteit invloed zou hebben op hun veiligheidsgevoel. De uitkomsten van dit
onderzoek maken deel uit van het advies aan de minister.
Hoe kan ik deelnemen aan dit onderzoek?
Een computer heeft 2500 willekeurige huishoudens geselecteerd, verspreid over heel Etten-Leur.
Ieder van hen heeft een persoonlijke inlogcode ontvangen. Op deze manier voeren we een eerlijk en
representatief onderzoek uit.
Kan ik ook mijn mening geven?
Als u uw mening wilt geven over het project, kunt u tot en met 21 augustus 2020 een mail sturen
naar mijnvraag@etten-leur.nl. Wij nemen uw bericht dan mee in ons advies aan de minister.
Wat vindt de gemeente van het experiment?
De burgemeester heeft duidelijk aangegeven dat de zorg en veiligheid van onze inwoners met stip op
één staan: “De mening van de omwonenden is een belangrijk uitgangspunt. Op het moment dat we
hoorden dat we voor twee locaties een concrete aanvraag kregen, hebben we de omwonenden van
beide locaties direct betrokken.
We realiseren ons dat we te maken hebben met een ingewikkeld vraagstuk. Het is geen thema,
waarop je eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’ kunt zeggen. En daar hoeven we ons niet voor te schamen, want
zelfs de professoren geven dat ronduit toe. Er zijn veel verschillende overwegingen waar we rekening
mee moeten houden. Hoe leggen we onze inwoners uit dat we het ene gebouw sluiten, omdat we
hennep hebben aangetroffen. En het andere gebouw, waar precies hetzelfde gebeurt, juist
faciliteren?
Ook in onze gemeente hebben we te maken met illegale kwekerijen op zolder, waar de elektriciteit
provisorisch in elkaar geknutseld is. Dan is het misschien veiliger om kwekerijen toe te staan en daar
streng op toe te zien. Maar het kan ook zijn dat het illegale circuit met de bijbehorende criminaliteit
gewoon blijft bestaan, zoals de experimenten in Canada laten zien.
En dan is er ook nog de zorg voor de drugsgebruikers zelf. Kunnen we oogluikend toestaan dat jonge
mensen, omdat er geen controle plaatsvindt op de kwaliteit, drugs gebruiken waarvan niemand

precies weet wat erin zit? Of werkt legalisering gebruik in de hand van mensen die tot nu toe nooit
wat gebruikt hebben?
Het zijn onvoorstelbaar lastige vragen. En de antwoorden sturen ons alle kanten op. Als we over 10
jaar op deze vraagstukken terugkijken, weten we misschien wat de beste richting was geweest. Maar
we moeten de keuzes nu maken.
We gebruiken nu criteria om een specifieke locatie te beoordelen. Deze criteria geven niet de
antwoorden op het bredere, bovenliggende dilemma. Maar ze helpen ons wel om, voor een
specifieke aanvraag op een specifieke locatie, te toetsen hoe groot de veiligheidsrisico’s zijn. Zoals
gezegd: het belang van onze inwoners staat voorop. En hun mening speelt een belangrijke rol in het
advies aan de minister”.
Wat hebben onze inwoners te winnen bij een hennepkwekerij?
Dat is lastig te voorspellen. Ondernemers zullen aangeven dat er arbeidsplaatsen beschikbaar
komen. Dat ze misschien een deel van hun omzet beschikbaar stellen voor verslavingszorg. Maar
daar staan uiteraard weer andere dilemma’s tegenover: het veroorzaakt ook parkeerdruk en
verkeersbewegingen. Zo heeft elk voordeel gelijk een nadeel. En andersom.
Waar vind ik meer informatie over het landelijk experiment?
Meer informatie over het experiment vindt u op de website van de rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment

