Knottnerus voorzitter adviescommissie wietteeltexperiment
Prof. dr. J.A. (André) Knottnerus wordt de voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie
‘Experiment gesloten coffeeshopketen’.
Dit hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Bruins voor Medische Zorg
vrijdag gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.
De adviescommissie zal advies uitbrengen over de vormgeving van het experiment met
cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen.
Ook zal de commissie adviseren welke gemeenten gaan deelnemen aan de proef.
De heer Knottnerus (1951) is op dit moment als hoogleraar huisartsgeneeskunde verbonden aan de
Universiteit Maastricht.
Hij begint per 1 maart 2018 met zijn adviescommissie.
De commissie bestaat uit deskundigen en wetenschappers op zowel het terrein van preventie en
(verslavings)zorg, voedsel en waren als op het terrein van justitie, het lokale bestuur en
internationaal recht.
1. De commissie brengt uiterlijk 31 mei 2018 aan Onze Ministers haar advies uit
over het onderwerp, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel a.
2. De commissie brengt uiterlijk 15 november 2018 aan Onze Ministers haar
advies uit over het onderwerp, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanhef en onderdeel b.
De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die
werkzaamheden over aan het archief van de directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie
van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met een kopie aan de beheerders van het
archief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2018. Indien de
Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 28 februari 2018, treedt
zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018.
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2019.
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Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Adviescommissie
experiment gesloten coffeeshopketen.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Medische Zorg,

Bruno Bruins

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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