
Veel gestelde vragen over de vergunningsprocedure voor telers om mee te doen 
aan het wietexperiment  
 
Telers kunnen vanaf 1 juli een vergunning aanvragen om mee te doen aan het experiment gesloten 
coffeeshopketen (wietexperiment). In dit document vindt u antwoorden op: 

- Algemene vragen 
- Vragen over de aanvraagprocedure 
- Vragen over teelt 
- Vragen over bedrijf en financiën 
- Vragen over (teelt)locatie 
- Waar kan ik terecht als mijn vraag hier niet bij staat? 
 

 

Algemene vragen 
 
Waar vind ik informatie over het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment) en de 
aanvraagprocedure voor telers? 
Informatie over het wietexperiment en de aanvraagprocedure vindt u op Rijksoverheid.nl. Lees meer 
over: 
• de aanleiding en opzet van het experiment; 
• de spelregels van het wietexperiment, hierin staat bijvoorbeeld uitleg over de verschillende fases 

en de voorwaarden die gelden voor coffeeshops, gemeenten en telers; 
• hoe u als teler een vergunning kunt aanvragen om mee te doen aan het wietexperiment. 

 
 

Vragen over de aanvraagprocedure 

Wanneer en hoe kan ik een vergunning aanvragen? 
Telers die een vergunning willen aanvragen om mee te doen aan het experiment, kunnen van 1 tot 28 
juli 23:59 uur een aanvraag indienen. Aanvragen die te vroeg of te laat worden ingediend, worden 
afgewezen. U kunt uw aanvraag digitaal doen via Rijksoverheid.nl of schriftelijk. Lees meer over hoe u 
een aanvraag kunt indienen en hoe u de aanvraag kunt voorbereiden. 
 
Mogen de aanvraagformulieren en bijlagen in het Engels ingeleverd worden? 
De aanvraagformulieren moeten in het Nederlands ingevuld worden. Als u geen gebruik maakt van de 
formats op de website, wordt uw aanvraag afgewezen. Als u alleen beschikt over Engelse 
documentatie voor een van de gevraagde bijlagen dan kunt u deze in het Engels aanleveren. 
 
Hoe worden de telers geselecteerd? 
De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen: 
• Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste 

manier zijn ingediend.   
• Een materiele toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen 

deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving. 
• Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen 

vestigen. 
• Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn. 
• Een Bibob-onderzoek. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/aanleiding-en-opzet-experiment-gesloten-coffeeshopketen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/brochures/2019/04/11/spelregels-experiment-gesloten-coffeeshopketen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/vraag-en-antwoord/vergunning-aanvragen-teler-wietexperiment
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Door wie wordt mijn aanvraag beoordeeld?  
Een ambtelijke werkgroep zal de betrokken ministers adviseren over de vraag in hoeverre de 
ingediende aanvragen voldoen aan de gestelde eisen. De personen in deze werkgroep zijn 
geselecteerd op basis van hun kennis en ervaring op diverse gebieden (zoals teelt, financiën, 
beveiliging, etc.). Daarnaast brengt de burgemeester van de gemeente waar een beoogde teeltlocatie 
is gelegen advies uit op het punt van veiligheid en openbare orde.  
 
Is het mogelijk om de aanvraagtermijn te verlengen? 
Het is niet mogelijk om de aanvraagtermijn te verlengen. Alleen aanvragen die juist en volledig uiterlijk 
28 juli zijn ingediend, worden in behandeling genomen. 
 
Wanneer krijg ik bericht over mijn ingediende aanvraag? 
Het is nog niet bekend hoe lang de selectieprocedure duurt. Dit hangt namelijk af van het aantal 
ingediende aanvragen. U krijgt een bericht wanneer uw aanvraag is ontvangen. Ook krijgt u een 
bericht als uw aanvraag wordt afgewezen. Er kunnen maximaal 10 telers deelnemen aan het 
experiment. Als er meer goedgekeurde aanvragen zijn, kan er een loting plaatsvinden. Deelnemers aan 
de loting worden op de hoogte gesteld van de uitslag. 
 
Is de vergunning overdraagbaar? Kan de ondernemer die de vergunning heeft aangevraagd na 
vergunningverlening worden omgezet worden naar een andere ondernemingsvorm? 
Nee, dat is niet mogelijk. De vergunning is niet overdraagbaar. De vergunning wordt verleend aan de 
onderneming die de aanvraag heeft ingediend. U kunt na vergunningverlening de ondernemingsvorm 
niet wijzigen. 
 
Is het mogelijk dat er veranderingen in het bestuur of onder de aandeelhouders plaatsvinden, nadat 
de onderneming de vergunning toegewezen heeft gekregen? 
Het is mogelijk dat er veranderingen in het bestuur of onder de aandeelhouders plaatsvinden, nadat 
de onderneming een aanwijzing als teler heeft gekregen. Dit valt dan wel onder de meldplicht; u bent 
dus verplicht om dit aan ons te melden. Veranderingen in het bestuur of onder de aandeelhouders 
kunnen bijvoorbeeld reden vormen om een nieuw Bibob-onderzoek te doen. 
 
Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan? 
U vraagt een VOG aan bij uw gemeente of Justis. Het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doet. Het 
kan namelijk een paar weken duren voor u de VOG ontvangt. De VOG moet u meesturen met uw 
aanvraag. Voor het aanvragen van een VOG maakt u gebruik van een formulier. Welke formulier u 
nodig heeft hangt af van wie de aanvraag doet. 
• Is de aanvrager een eenmanszaak (natuurlijk persoon)? Dan gebruikt hij het aanvraagformulier 

voor een VOG Natuurlijk Persoon. Dit formulier levert de aanvragen in bij de gemeente waar hij 
ingeschreven staat. 

• Is de aanvrager een rechtspersoon, zoals een bv of nv? Dan gebruikt hij het aanvraagformulier 
voor een VOG Rechtspersoon. Dit formulier moet de aanvrager opsturen naar Justis. 

Lees meer over hoe u een VOG aanvraagt. 
 
Dienst Justis heeft maximaal 8 weken de tijd om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) af te geven. 
Mag ik een aanvraag indienen als ik mijn VOG niet op tijd ontvang? 
De 8 weken zijn een wettelijke termijn waarbinnen een VOG afgegeven moet worden. Meestal gebeurt 
dit in de praktijk echter sneller. We vragen iedere teler die zich wil aanmelden om op tijd een VOG aan 
te vragen. Mocht zich desondanks de situatie voordoen dat u niet op tijd over een VOG beschikt, dient 
u uw verder volledige aanvraag alsnog in op de gebruikelijke wijze. U krijgt vervolgens extra 2 weken 
hersteltermijn om de VOG alsnog in te dienen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/formulieren/2020/05/18/vog-formulier-natuurlijke-personen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/formulieren/2020/05/18/vog-formulier-natuurlijke-personen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/formulieren/2020/05/18/vog-formulier-rechtspersonen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/formulieren/2020/05/18/vog-formulier-rechtspersonen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/publicaties/2020/05/18/vog-aanvragen-telers
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Wat is een Bibob-onderzoek en wanneer moet ik de Bibob-formulieren inleveren? 
Een Bibob-onderzoek is een onderzoek naar de achtergrond van de aanvrager en het bijbehorende 
bedrijf. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Alleen aanvragers die in aanmerking komen voor een 
vergunning, worden gevraagd deel te nemen aan een Bibob-onderzoek. U krijgt hierover een bericht. 
Vanaf dat moment heeft u maximaal 2 weken de tijd om alle gevraagde informatie (de ingevulde Bibob 
formulieren plus bijlagen) aan te leveren. U kunt het Bibob-onderzoek alvast voorbereiden.  
 
Kan ik mijn kans op een aanwijzing vergroten door meerdere aanvragen in te dienen? 
De regelgeving staat niet in de weg dat meerdere aanvragers bij hun eigen aanvraag voor hun eigen 
locatie eenzelfde teeltplan hanteren. Elke aanvraag zal op zijn eigen merites worden beoordeeld. Wel 
zal de financiering deugdelijk moeten zijn geregeld. Dat betekent dat als meerdere aanvragen steunen 
op dezelfde investeerder(s) en deze aanvragen positief worden beoordeeld, in overleg met de 
aanvragers zal worden getreden als blijkt dat de financiering door die investeerder(s) niet toereikend is 
voor alle aanvragen. Er zal dan bepaald moeten worden voor welke aanvrager(s) de beschikbare 
financiering zal worden aangewend. Pas daarna vindt eventuele loting plaats. Alleen aanvragen die 
volledig gefinancierd zijn en onafhankelijk van andere aanvragen gerealiseerd kunnen worden, worden 
meegenomen in de eventuele loting en maken kans op een aanwijzing. Het indienen van meerdere 
gelijkluidende of vergelijkbare aanvragen die niet onafhankelijk van elkaar gerealiseerd kunnen worden 
vergroot dus niet uw kansen om aangewezen te worden als teler.  
 
 

Vragen over teelt 
 
Kunnen alleen telers meedoen die in hun aanvraag aannemelijk kunnen maken meer dan 6500 kg 
wiet op jaarbasis te kunnen produceren? 
Ja, alleen telers die in hun aanvraag aannemelijk kunnen maken in staat te zijn op grootschalige, 
professionele wijze te produceren, kunnen in aanmerking komen voor een aanwijzing binnen het 
experiment. Het gaat bij de selectieprocedure om de verdeling van schaarse rechten voor het telen van 
hennep aan maximaal 10 telers. Van de 10 beoogde telers wordt verwacht dat zij samen alle ca. 80 
coffeeshops in de 10 deelnemende experimentgemeenten op bestendige wijze kunnen bevoorraden 
en zo kunnen voldoen aan de vraag van de consument. Een uitvraag naar omzetcijfers van 
deelnemende coffeeshops heeft geleid tot de ondergrens van 6500 kg gedroogde hennep per jaar per 
teler. Hierbij is ook rekening gehouden met de hoeveelheid hennep die nodig is om hasjiesj te 
produceren. Ook verwachten we dat grote telers beter in staat zijn om de teelt op professionele en 
veilige wijze te organiseren opdat kan worden voldaan aan de geldende wet- en regelgeving en de te 
produceren hennep ook binnen afzienbare tijd aan coffeeshops geleverd kan worden. Een aangewezen 
teler is gedurende het experiment overigens niet gehouden om deze hoeveelheid te produceren. 
Hoeveel de aangewezen teler uiteindelijk produceert, is een kwestie van vraag en aanbod. 
 
Waarom wordt de eis gesteld van het aannemelijk kunnen maken van een minimale 
productiehoeveelheid van 6500 kg gedroogde hennep per teler per jaar? 
De eis van 6500 kg per teler is om te borgen dat er 10 telers worden geselecteerd die in potentie aan 
de behoefte van de circa 80 coffeeshops in de 10 deelnemende experimentgemeenten kunnen 
voldoen. Het is hierbij goed om te benadrukken dat een aangewezen teler gedurende het experiment 
niet gehouden is om deze hoeveelheid blijvend te produceren. Hoeveel de aangewezen teler 
uiteindelijk produceert, is een kwestie van vraag en aanbod. Op deze manier hoeft er dus ook geen 
overschot aan hennep te ontstaan op de markt. De eis van 6500 kg is geregeld in artikel 20, eerste lid, 
onderdeel d, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen en het Besluit van 15 mei 2020 dat 
via deze link is te raadplegen. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment/documenten/formulieren/2020/05/18/bibob-vragenformulier
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33137.html
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Waar is de minimaal te produceren 6500 kg hennep op gebaseerd? 
De vastgestelde omvang is mede tot stand gekomen op basis van gegevens die door een aantal 
coffeeshops in de deelnemende gemeenten zijn verstrekt. Uitgegaan is van een gemiddelde omzet van 
1 kilogram per coffeeshop per dag, waarvan 20% hasjiesj. Met ca. 80 coffeeshops die deelnemen aan 
het experiment, komt het totaal op 30.000 kilogram per jaar (80x1x365=29.200 kilogram, afgerond 
30.000 kilogram). Naar schatting is voor de productie van hasjiesj, volgens onze berekening, vijf keer 
zoveel hennep nodig. Dat brengt het totaal op 24.000 kg hennep (Nederwiet) plus 30.000 kg hennep 
(bestemd voor 6.000 kg hasjiesj), in totaal 54.000 kg hennep. Daar komt met het oog op een marge dan 
nog een opslag van 20% bovenop (10.800 kg), waardoor het uiteindelijke totaal uitkomt op (afgerond): 
65.000 kg. Per teler gaan we daarom uit van een potentiele productiemogelijkheid 6.500 kg gedroogde 
hennep per jaar. 
 
Waar bestaat de minimaal te produceren 6500 kg droge hennep precies uit?  
Het gaat om de hoeveelheid gedroogde hennep die u daadwerkelijk levert aan coffeeshops, danwel 
direct verwerkt tot eindproducten als hasjiesj, joints en edibles. Bij hennep voor coffeeshops gaat het 
om de gedroogde bloemen, voor de productie van hasjiesj gebruikt u mogelijk ook andere delen van de 
hennepplant. Het zogenaamde plantafval dient u buiten het verwachtte productievolume te houden. 
Het is hierbij goed om te benadrukken dat een aangewezen teler gedurende het experiment niet 
gehouden is om deze hoeveelheid te produceren. Hoeveel de aangewezen teler uiteindelijk 
produceert, is een kwestie van vraag en aanbod. 
 
Kunnen er ook edibles (cake, koekjes) en verdampende pennen geproduceerd worden in het 
experiment?  
Ja, wet- en regelgeving regelen dat de teler hennep (lijst II zoals bedoeld in de Opiumwet) mag 
produceren en verwerken tot producten. Het is dus aan de teler om, in overleg met de deelnemende 
coffeeshops, te bepalen welk assortiment geproduceerd wordt. Edibles (cake, koekjes) vallen onder de 
keuze qua assortiment. Wel is het zo dat in het experiment alleen hennep (lijst II zoals bedoeld in de 
Opiumwet) gebruikt mag worden. Het bereiden van edibles met hennepolie (lijst I zoals bedoeld in de 
Opiumwet) is niet toegestaan. Specifiek voor verdampende pennen kan andere wet- en regelgeving, 
zoals de tabaks- en rookwarenwet, nadere regels opleggen. 
 
Hoe wordt de ervaring met professioneel telen beoordeeld? 
Bij de beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of de aanvrager of een (toekomstige) werknemer 
kennis heeft over en ervaring heeft met het professioneel telen van planten. Dit hoeven geen 
hennepplanten te zijn. 
 
Telers zelf moeten zorgen voor een laboratorium dat voorzien is van een ontheffing. Wordt er een 
lijst beschikbaar gesteld met laboratoriums die hieraan voldoen? 
Op dit moment wordt de meetmethodiek, die gebruikt moet worden door laboratoria met een 
Opiumwetontheffing, uitgewerkt door de NVWA. Als deze gereed is, is openbaar beschikbaar hoe de 
hennep getest moet worden en waarop deze getest moet worden. Het is daarna aan de teler om 
ervoor te zorgen dat de testen gedaan worden volgens de voorgeschreven methodiek in een 
laboratorium dat beschikt over een Opiumwetontheffing. Een lijst met laboratoria die hieraan voldoen 
is niet vanuit de Rijksoverheid beschikbaar. 
 
Met welk plantmateriaal kan ik de hennepteelt starten? 
Een aangewezen teler kan hennepzaden kopen bij een legale zaadverkoper en gebruiken als 
uitgangsmateriaal voor zijn hennepteelt. Ook wordt het voor een aangewezen teler mogelijk om onder 
strenge voorwaarden stekjes te kopen om als uitgangsmateriaal te dienen. Hierbij wordt gedacht aan 
een beperkt aantal hennepstekjes dat binnen een bepaald tijdslot gekocht kan worden door 
aangewezen telers in de voorbereidingsfase. Deze beperkende voorwaarden worden als 
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vergunningvoorschrift bij de aanwijzing van de telers vastgesteld. De inkoop van stekjes door een 
aangewezen teler onder de beperkende voorwaarden is niet strafbaar, mits dit ten behoeve van het 
opstarten van de hennepproductie in het experiment is. Illegale henneptelers, waaronder producenten 
van stekjes, blijven strafbaar. 
 
Is het mogelijk om hennep te telen in de buitenlucht/volle zon? 
Ja, het is aan de teler om te besluiten waar de hennep geteeld wordt. Buiten teelt is toegestaan, mits 
aan alle eisen voldaan kan worden.  
 

Vragen over bedrijf en financiën 
 
Moet ik al beschikken over de nodige financiering op het moment dat ik mijn aanvraag indien?  
Uit de aanvraag moet blijken dat er sprake is van een deugdelijke financiering. De financiering dient 
aan te sluiten bij (de investeringen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van) de andere delen van 
uw aanvraag, zoals het teeltplan en het beveiligingsplan. Het is niet vereist dat op het moment dat de 
aanvraag wordt ingediend, feitelijk beschikt moet worden over de financiering. In het bedrijfsplan bij 
vraag 4.9 kunt u aangeven wanneer u verwacht de financiering definitief gerealiseerd te hebben 
(aantal maanden nadat u mogelijkerwijs de aanwijzing heeft gekregen). Ook dient u hier 
intentieverklaring(en) van financiers en/of bewijsstuk(ken) eigen vermogen als bijlage(n) mee te 
sturen. Als een aanvraag positief wordt beoordeeld en tot een aanwijzing als teler leidt, dan is het aan 
de teler om zijn productieproces nader in te richten en – mede aan de hand van vraag en aanbod – de 
daadwerkelijke productiehoeveelheid en bijbehorende financiering te bepalen. 
 
Is het voor een aanwijzing nodig om ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel (KvK)? 
Ja, de aanvrager moet op het moment dat hij een aanvraag indient een onderneming hebben die 
ingeschreven is in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De aanvrager kan een 
natuurlijk persoon zijn of een rechtspersoon. In het geval van een natuurlijk persoon gaat het dan 
bijvoorbeeld om een bij de KvK geregistreerde eenmanszaak. Het is dus niet zo dat alleen 
rechtspersonen, zoals NV’s of BV’s, in aanmerking kunnen komen voor een aanwijzing. Omdat het gaat 
om de voorbereiding van het opstarten van een bedrijf, kunt u zich ook als nieuwe ondernemer 
inschrijven bij de KvK. Zie voor meer informatie de website van de KvK. Mocht u uiteindelijk niet 
geselecteerd worden dan moet u zich weer uitschrijven bij de KvK. 
 
Moet een teeltbedrijf btw en winstbelasting betalen? 
Op de website van de Belastingdienst kunt u lezen over de btw verplichtingen binnen het experiment 
gesloten coffeeshopketen. Afhankelijk van de ondernemingsvorm is de winst belast met 
inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U kunt hierover meer informatie vinden via deze link of 
via uw bevoegde inspecteur van de Belastingdienst. 
 
Hoe wordt gekeken naar werknemers van het teeltbedrijf die een strafblad hebben? 
Een aangewezen teler mag geen werknemer in dienst nemen die geen Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) kan overleggen. Voordat een VOG wordt afgegeven wordt de aanvrager van de VOG gescreend 
op onder andere overtredingen van de Opiumwet. Het is afhankelijk van de overtreding of deze leidt 
tot het weigeren van een VOG. De VOG wordt in ieder geval niet afgegeven als uit het strafblad van de 
(toekomstige) werknemer blijkt dat deze zich met georganiseerde (drugs)criminaliteit heeft ingelaten.  
 
Hoe moet een intentieverklaring van financiers eruitzien?  
De intentieverklaring(en) van de (beoogde) financiers zijn in principe vormvrij, we stellen geen 
sjabloon of voorbeeldtekst ter beschikking. Het gaat om een verklaring van de financier(s) waarin ten 
minste de volgende informatie opgenomen is: wie is de financier, welk bedrag is hij voornemens te 

https://www.kvk.nl/informatiebank/vooraf-inschrijven-bij-kvk/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/btw_berekenen_aan_uw_klanten/waarover_btw_berekenen/waarover-geen-btw-berekenen/wet-experiment-gesloten-coffeeshopketen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/
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investeren, waar is het bedrag voor bestemd, wanneer wordt dit bedrag verstrekt en welke 
voorwaarden worden aan de financiering gesteld. Elke intentieverklaring moet ondertekend worden 
door de desbetreffende financier.  
 
Welk startdatum moet ingevuld worden in de financiële formats? Waar moeten kosten opgenomen 
worden die gemaakt worden in de voorbereidingsfase? 
De financiële formats zijn op 19 juni aangepast. Gebruik alstublieft de nieuwe formats die u nu op de 
website vindt. Als startdatum noteert u in de begroting (tabblad 1) de dag waarop u een mogelijke 
aanwijzing als teler ontvangt. Omdat nog niet duidelijk is wanneer de aanwijzingen precies gegeven 
zullen worden, kunt u hier 1 januari 2021 invullen. Ook de exacte duur van de voorbereidingsfase is 
nog niet bekend. In de begroting kunt u als einddatum van de voorbereidingsfase 31 december 2021 
invullen. Voor de kosten die u maakt in de voorbereidingsfase is één extra kolom toegevoegd aan de 
begroting. 
 
Moet ik het softwaresysteem om de geslotenheid van de keten te waarborgen zelf regelen als teler? 
Het softwaresysteem (track & trace systeem) wordt door de Rijksoverheid aangeleverd en zal verplicht 
gebruikt worden door alle aangewezen telers. De software is nog niet beschikbaar. 
 
Wat wordt er precies met “bedrijfsvoering” bedoeld bij het invullen van de aanvraagformulieren?  
Bij de beschrijving van de bedrijfsvoering is het van belang dat de indiener in ieder geval alle 
activiteiten binnen het bedrijf beschrijft die volgens hem relevant zijn voor de uitvoering van het 
experiment. Daarbij kan gedacht worden aan personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene 
zaken, communicatie en huisvesting. 
 
Moet de hennep beveiligd naar testlaboratoria vervoerd worden? 
Artikel 28 van het besluit bepaalt dat de teler ervoor moet zorgen dat de hennep en hasjiesj getest 
wordt door een laboratorium. De teler is daarom ook verantwoordelijk voor het vervoer naar het 
laboratorium. Omdat dit kleine hoeveelheden per keer zal betreffen is hiervoor in het besluit geen 
gecertificeerd vervoer voorgeschreven. Artikel 24 van het besluit, waarin gecertificeerd vervoer is 
voorgeschreven, is hierop dus niet van toepassing. De teler mag de hennep en hasjiesj dus 
bijvoorbeeld zelf vervoeren naar het laboratorium of door zijn personeel naar het laboratorium laten 
vervoeren.  In het bedrijfsplan moeten de maatregelen worden beschreven die de teler zal treffen om 
de hennep en hasjiesj te kunnen laten testen, daartoe behoort ook het vervoer daarvan. Eventueel 
kunnen aan de aanwijzing voorschriften worden verbonden over het laten controleren van de hennep 
en hasjiesj. 
 

Vragen over (teelt)locatie 
 
Ik heb al een locatie (op het oog) maar die is niet groot genoeg voor de productie van 6500 kg 
gedroogde hennep. Heeft een aanvraag dan nog wel zin? 
Een teler moet aan de hand van zijn aanvraag aannemelijk maken dat hij in staat is om 6500 kg 
gedroogde hennep te kunnen produceren. Deze eis is gesteld om te borgen dat aangewezen telers 
kunnen voorzien in grootschalige productie en bestendige levering aan coffeeshops. Maar het is niet 
zo dat alle hennep op één locatie moet worden geproduceerd. Een aangewezen teler mag over 
meerdere locaties beschikken. Ook is niet vereist dat op het moment dat de aanvraag wordt 
ingediend, feitelijk moet worden beschikt over alle locaties. Wel moet in de aanvraag worden 
aangegeven welke locaties de aanvrager op het oog heeft en moeten het teeltplan, de 
beveiligingsmaatregelen en de financiering op die locaties zijn toegespitst. Voor verdere vragen over 
de financiering zie ook de vraag “Moet ik bij het indienen van de aanvraag al beschikken over de 
nodige financiering?”. Als een aanvraag positief wordt beoordeeld en tot een aanwijzing als teler leidt, 
dan is het aan de teler om zijn productieproces nader in te richten en – mede aan de hand van vraag 
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en aanbod – de daadwerkelijke productiehoeveelheid te bepalen.                                                                            
 
Mag een gemeente een teler weigeren op grond van haar nul-beleid (ten aanzien van coffeeshops)?  
Nee, alleen een nul-beleid ten aanzien van coffeeshops is onvoldoende om telers in een gemeente te 
weigeren. Mogelijk kunnen er wel argumenten zijn die ten grondslag liggen aan het nul-beleid die ook 
van toepassing zijn op de vestiging van een teeltbedrijf. Ook kunnen er openbare orde risico’s zijn die 
maken dat het bedrijf niet gewenst is op de beoogde locatie. Daarnaast moet een beoogde teeltlocatie 
binnen het bestemmingsplan passen. Het wordt daarom geïnteresseerde telers aangeraden om tijdig 
in contact te treden met de gemeente. 
 
Ik heb als teler nog geen akkoord van de gemeente waar ik mijn teeltbedrijf wil vestigen. Is dat 
akkoord voor mijn aanvraag wel van belang? 
Alle potentiële telers wordt aangeraden om tijdig contact op te nemen met de gemeente(n) waar zij 
hun teeltlocatie(s) willen opzetten om een inschatting te kunnen maken over de mogelijkheden binnen 
de gemeente. In het kader van de beoordeling van uw aanvraag vraagt het Rijk de burgemeester van 
de gemeente waar u een teeltfaciliteit wilt vestigen om advies over de mogelijke gevolgen voor de 
openbare orde en veiligheid. Door tijdig contact op te nemen met een gemeente kunnen potentiële 
telers rekening houden met lokale omstandigheden, lokaal geldende regels of andere toestemmingen 
die vereist zijn. Dit betekent niet dat van u verwacht wordt dat u op het moment dat u de aanvraag 
indient, al akkoord of toestemming hebt van de burgemeester, dus ook niet dat u al een 
omgevingsvergunning hebt aangevraagd. Indien u aangewezen bent als teler, wordt u onder meer 
gevraagd om de lokale vergunningen in orde te maken. 
 
Ik heb meerdere teeltlocaties op het oog. Hoe verwerk ik dat in mijn aanvraag? 
Er zijn twee mogelijkheden: 
1. U wilt hennep en/of hasjiesj verspreid over meerdere locaties produceren. Bij een aanwijzing als 
teler zult u op alle deze gezamenlijke locaties produceren. In dit geval dient u één aanvraag in waarbij 
u alle teeltlocaties aangeeft die onderdeel uit zullen maken van uw bedrijf. 
2. U hebt meerdere locaties op het oog, maar het gaat hier om alternatieve locaties. Pas in een later 
stadium van het proces zal duidelijk worden op welke van deze alternatieve locaties u hennep en/of 
hasjiesj gaat produceren en welke locatie(s) afvallen. In dat geval dient u meerdere aanvragen in, 
namelijk een aanvraag voor elke alternatieve locatie waar u na aanwijzing mogelijkerwijs de 
hennep/hasjiesj wil produceren. Vermeld bij vraag 2.4 (deel 2 aanvraagformulier) dat u meerdere 
aanvragen heeft ingediend voor alternatieve locaties. Mochten meerdere aanvragen van uw bedrijf 
positief worden beoordeeld, dan zal met u, voo¬¬r een eventuele loting, in overleg worden getreden 
om te bepalen op welke locatie u uiteindelijk wenst te gaan produceren. 
 
Welke (bedrijfs)bestemming krijgt een teeltlocatie? 
Een beoogde teeltlocatie moet binnen het bestemmingsplan van een gemeente passen. De gemeente 
bepaalt tot welke bestemmingscategorie een teeltlocatie behoort. Deze vraag kan de Rijksoverheid 
niet beantwoorden omdat dit een lokale verantwoordelijkheid betreft. Het wordt aangeraden om in 
contact de treden met de gemeente van de teeltlocatie(s). 
 

Staat uw vraag er niet bij? 
 
Waar kan ik terecht met vragen? 
Vragen kunt u sturen naar aanvraagwietteelt@minvws.nl. Wanneer het antwoord op uw vraag niet 
online of in de wet- en regelgeving te vinden is, zal het antwoord op deze pagina gepubliceerd worden. 
U krijgt een bericht wanneer uw antwoord op deze pagina staat. 
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