Motie aanmelden Woerden pilotgemeente gereguleerde wietteelt
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 2 november 2017,
Constaterende dat:
 Het softdrugsbeleid al jaren tegenstrijdig is: de verkoop van wiet door
coffeeshophouders wordt gedoogd, maar de productie en de aanvoer bestreden. Met
als gevolg een verborgen teelt en handel van wiet waardoor:
 criminelen veel geld verdienen;
 wietkwekerijen in woonwijken bestaan die overlast en onveiligheid
veroorzaken;
 de politie die er veel tijd aan kwijt is;
 een coffeeshopondernemer die tegen zijn zin in illegaal moet handelen om
zijn onderneming te voeren, met alle veiligheidsgevolgen (voor hem en zijn
personeel) van dien.
 Gemeenten het huidige gedoogbeleid in toenemende mate ervaren als onwerkbaar;
Ook Woerden al jarenlang te maken heeft met overlast op straat als gevolg van
illegale wietteelt en -handel;
 Er door de illegaliteit geen controle is op de kwaliteit van wiet; niet op het THCgehalte (de werkzame stof), niet op toegevoegde chemicaliën en niet op
toegevoegde versneden harddrugs zoals speed en cocaïne.
 De gemeente Woerden het zogeheten wietmanifest heeft ondertekent. In dit manifest
werd toenmalig minister Opstelten opgeroepen experimenten met gereguleerde
wietteelt toe te staan c.q. mogelijk te maken;
 De Vereniging Nederlandse Gemeenten in 2015 adviseerde om de wietteelt te
reguleren;
 In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er wet- en regelgeving komt
ten behoeve van uniforme experimenten in een aantal (middel)grote gemeenten (zes
á tien), met het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt
daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met wetgeving. Doel van de experimenten
is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de
coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de effecten
hiervan zijn.
Overwegende dat:
 pilots in diverse regio’s en in gemeenten met uiteenlopende aard en omvang nodig
zijn om te onderzoeken in of en in hoeverre legalisering van reguliere wietteelt
gezondheidsrisico’s en drugscriminaliteit tegen zou kunnen gaan;
 het Rijk weliswaar de mogelijkheid creëert om zich aan te melden voor een pilot
regulering wietteelt, maar het aan de gemeenten zelf is om de keuze te maken om
zich aan te melden;
 het bestrijden van de huidige wietteelt de bestrijding van harddrugs en andere
vormen van harde criminaliteit in Woerden bemoeilijkt en niet de kerntaak van de
driehoek zou moeten zijn;



uit onderzoek blijkt dat overheden regulering van wietteelt kan toestaan, wanneer dit
leidt tot enerzijds een betere bescherming van de volksgezondheid, en anderzijds
criminaliteit en onveiligheid bestrijdt. Voorwaarde voor legale wietteelt is dat de
overheid een actief ontmoedigingbeleid van wietgebruik voert.

Vraagt het college :
 zich aan te melden als kandidaat voor de in het regeringsakkoord aangekondigde
pilot voor gereguleerde wietteelt;
 indien dit leidt tot werkelijke deelname aan de pilot, de raad tijdig te informeren over
alle randvoorwaarden, een plan van aanpak en de wijze van rapporteren over de
pilot.
en gaat over tot de orde van de dag.
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