
datum inlichtingen ons kenmerk 

4 augustus 2022 070-426 42 51 WA22.00023 

onderwerp 

Besluit: Advies W13.22.0114 

Met uw verzoek van 14 juli 2022 heeft u mij gevraagd informatie openbaar te maken over: 

a) de tekst van het "Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet Experiment Gesloten 

Coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment" 

(uw kenmerk W13.22.0114/III) 

b) alle andere documenten, (inclusief, maar niet uitsluitend, memorie van toelichting, 

aanvullende adviezen en eventuele correspondentie met betrokken ministeries en instanties) 

die op het bovengenoemde voorstel van wet betrekking hebben en die aan de Raad van 

State zijn overhandigd om tot een advies te komen. 

Op 15 juli 2022 heeft u bericht ontvangen dat uw verzoek is ontvangen. 

Wettelijk kader 

Ik begrijp uw verzoek als een verzoek op basis van de Wet open overheid (hierna: Woo). 

Besluit 

Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting waar u naar informeert zijn inmiddels door 

de minister openbaar gemaakt op de wetgevingskalender: Documenten bij Wijziging Wet 

experiment gesloten coffeeshopketen ivm toevoegen elfde gemeente | Overheid.nl | 

Wetgevingskalender. Het advies over dit wetsvoorstel is inmiddels vastgesteld en op 25 julí 

2022 openbaar gemaakt. Voor de volledigheid geef ik u hierbij de vindplaats: 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/@ 131967/w13-22-0114-ii/. 

Op basis van nader onderzoek heb ik vastgesteld dat er verder geen door u omschreven 

documenten bij de Raad van State zijn aangetroffen. 

  

  

Vragen 

Als u vragen heeft over de afhandeling van uw verzoek, kan u contact opnemen met de 

Woo-contactpersoon van de Raad van State via telefoonnummer 070 — 426 42 51. Kijk voor 

meer informatie over de Woo-procedure op www.raadvanstate.nl/wetopenoverheid. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Met vriendelijke groet, 

drs. P.B. Feenstra 

Directeur Bestuursondersteuning Raad van State 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift 

indienen. Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit naar: 

Raad van State, t.a.v. adviseur bezwaren Woo, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Op https://www-rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep/vraag-en- 

antwoord/bezwaar-tegen-beslissing-overheid kunt u zien waar een bezwaarschrift aan moet 

voldoen. 

  

  

(geanonimiseerd)


