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Experimenten met het gedoogd telen van wiet

Samenvatting
In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat ze binnen zes maanden komt met wet- en
regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief
gebruik. Dit voorstel is in lijn met het VNG rapport “Het failliet van het gedogen” en de wens van
gemeenten om experimenten uit te voeren om de veiligheid in gemeenten te verbeteren, de
gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis te verminderen en de criminaliteit buiten de deur
houden.
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Geacht college en gemeenteraad,
Het nieuwe kabinet heeft aangekondigd binnen zes maanden te willen komen met wet- en
regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van wiet voor recreatief
gebruik. Dit voorstel is in lijn met het VNG rapport “Het failliet van het gedogen” en de wens van
gemeenten om experimenten uit te voeren om de veiligheid in gemeenten te verbeteren, de
gezondheidsrisico’s bij het gebruik van cannabis te verminderen en de criminaliteit buiten de deur
houden.
Gemeenten ervaren grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen als gevolg van het huidige
cannabisbeleid. Het gaat om problemen op het gebied van de bescherming van de
volksgezondheid, overlast en ondermijning. Het VNG standpunt met als pijlers 1) het verbeteren
van de veiligheid in gemeenten 2) het verminderen van de gezondheidsrisico’s bij het gebruik van
cannabis en 3) het decriminaliseren van de coffeeshopketen die gemeenten al jarenlang bepleiten
vormen het vertrekpunt voor gemeenten om gezamenlijk onder VNG vlag vanuit lokaal perspectief
na te denken over hoe aan deze experimenten voor een gesloten keten vorm gegeven kan worden.
In het regeerakkoord wordt gehoor gegeven aan de wens van gemeenten om ruimte voor
experimenten te maken wat een positieve stap is, maar de voorwaarden waar deze experimenten
aan moeten voldoen zijn nog niet bekend. De VNG wil daarom namens gemeenten op korte termijn
om de tafel met het Rijk, het Openbaar Ministerie en de politie om gezamenlijk vorm te geven aan
de experimenten met gedoogde teelt van cannabis. Het is voor de gemeenten belangrijk dat vanuit
het Rijk naast het ministerie van Justitie en Veiligheid ook het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport aan tafel zit. Dit om de risico’s van cannabisgebruik in het volksgezondheidsbeleid
goed te borgen.
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Voor wat betreft de experimenten denken de gemeenten aan verschillende soorten experimenten,
een goede spreiding over het land en sluitende afspraken over de veiligheid. De problemen met het
huidige cannabisbeleid verschillen lokaal en per regio. Daarom zijn verschillende experimenten
nodig, waarbij gedacht kan worden aan vergunde teelt voor coffeeshops, teelt en verkoop in één
hand, cannabis social clubs en andere distributievormen dan de coffeeshop. Ook is er een
bepaalde schaal nodig om de verschillende experimenten uit te voeren waarna getoetst kan worden
wat goed en niet goed werkt. Verder is een goede spreiding van experimenten over het land nodig,
gezien de uiteenlopende problematiek. Gemeenten willen daarbij de mogelijkheid om niet alleen als
gemeente
maar ook als regio mee te werken aan een experiment, omdat hun coffeeshops een regiofunctie
hebben en ze daarom al nauw samenwerken.
Het uitgangspunt voor gemeenten is dat goede afspraken nodig zijn om een gesloten keten te
waarborgen. Bij de experimenten moet rekening worden gehouden met de effecten op
buurgemeenten en buurlanden. Ook pleiten de gemeenten voor voldoende tijd om de experimenten
zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren met kennis van de lokale situatie en problematiek en
met een looptijd die in staat stelt de effecten goed vast te stellen.
De VNG zal namens gemeenten eerst in gesprek gaan met het Rijk over de voorwaarden voor de
experimenten en hoe deze worden geëvalueerd. Voor de verdere ontwikkeling en invulling van de
experimenten zal de VNG zal de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid (commissie-Schneiders),
die eerder succesvol en effectief is geweest op dit onderwerp, nieuw leven in blazen. Deze
bestuurlijke werkgroep zal worden versterkt met extra wethouders volksgezondheid. Pas nadat
duidelijk wordt aan welke voorwaarden de experimenten moeten voldoen, zal het gesprek worden
gevoerd over waar de experimenten het best kunnen worden uitgevoerd.
Met vriendelijke groet,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur
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