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Geachte gemeenteraad,
Bij de behandeling van de Nota Bijzondere Wetten in de Raad
van 31 januari 2011 is een motie aangenomen betreffende een
pilot voor gereguleerde teelt voor de coffeeshops.
In de motie wordt het college verzocht om:
1) In contact te treden met andere gemeenten om te
onderzoeken of de gemeente Leeuwarden voor dit
onderwerp een pilot gemeente kan zijn.
2) Te onderzoeken welke locatie geschikt kan zijn voor
gereguleerde teelt.
3) De coffeeshops bij het begin van dit proces te
betrekken.
4) De raad uiterlijk september te informeren over de
stand van zaken.
Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van
de uitvoering van deze motie.
Daarnaast is bij de behandeling van de nota Bijzondere
Wetten toegezegd dat er in het najaar van 2011 een brede
discussie zou plaatsvinden over alle aspecten van het
coffeeshop- en drugsbeleid. Ook op deze toezegging gaan wij
in deze brief in.
Motie pilot voor gereguleerde teelt voor de coffeeshops
Gemeente Eindhoven en Utrecht
De gemeenten Eindhoven en Utrecht hebben in 2010 een plan
van aanpak voor gereguleerde teelt ingediend bij de
toenmalige minister van Binnenlandse Zaken.

17106

De aanleiding van deze ingediende plannen komen voort uit
de “wiettop” die in 2008 in Almere is gehouden. De 33
aanwezige burgemeesters zijn daar unaniem tot de conclusie
gekomen dat slechts in het geval van een gesloten systeem,
van de teelt tot aan de gedoogde verkoop van softdrugs via
de coffeeshop, criminele verbindingen tussen telers en
afnemers kunnen worden doorknipt. Voorwaarde is dat de
bestuurlijke en justitiële aanpak van de illegale teelt en
de daarbij behorende criminaliteit snoeihard worden
voortgezet. Hierdoor wordt de criminaliteit aangepakt en de
in- en verkoop gereguleerd zonder dat er een voedingsbodem
ontstaat voor het illegale verkoopcircuit.
In het verlengde van deze conclusie heeft de gemeente
Eindhoven in juni 2010 bij het ministerie van BZK
aangegeven dat zij in een pilot coffeeshopbeleid
maatregelen willen uitvoeren om de overlast, die zij
ervaren ten gevolge van de coffeeshops en de georganiseerde
criminaliteit gerelateerd aan de hennepteelt, aan te
pakken. In de beoogde pilot waren de volgende maatregelen
opgenomen:
- Alleen toegang tot shop met pas (wietpas).
- Alle betalingen worden geregistreerd.
- Extra inzet voor de aanpak van de hennepteelt.
- Regulering van de teelt in collectief ledenverband
ten behoeve van de coffeeshop.
Doel van de pilot was te komen tot een gesloten systeem van
teelt tot verkoop via de coffeeshop en daarmee de criminele
verbindingen door te geven.
De raad van Eindhoven heeft expliciet aangegeven dat de
gereguleerde teelt als voorwaarde dient voor de uitvoering
van de pilot.
Ook de gemeente Utrecht heeft een pilot verzoek bij de
minister neergelegd. Dit pilotverzoek is tweeledig:
1) Een experiment met een gesloten clubmodel, of wel
kleinschalige verenigingen voor de teelt en het
gebruik van cannabis door volwassen die recreatief
cannabis gebruiken.
2) Een GGZ-behandelexperiment, gericht op gecontroleerd
gebruik, zo mogelijk afbouw van gebruik, door
personen met een kwetsbaarheid voor psychotische
problemen.
Standpunt Kabinet
Het toenmalige kabinet was het eens met de conclusie van de
wiettop dat er extra aandacht gegeven moet worden om de
illegale teelt van hennep en de handel in cannabis met al
zijn negatieve neveneffecten te bestrijden. De minister had
n.a.v. de wiettop aangegeven dat de mogelijkheden
onderzocht dienen te worden voor een pilot gereguleerde
wietteelt.
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Door het huidige kabinet zijn de pilots echter afgewezen.
Er is destijds echter geen duidelijke afwijzing op papier
gekomen. Pas op 27 mei 2011 hebben minister Opstelten samen
met minister Schippers in een brief hun standpunt voor wat
betreft het drugsbeleid aan de Kamer voorgelegd.
De ministers geven aan dat het drugsbeleid op twee pijlers
steunt, namelijk de bescherming van de volksgezondheid
enerzijds en de bestrijding van overlast en criminaliteit
anderzijds.
De overheid gaat maatregelen treffen om de overlast en
criminaliteit te bestrijden:
- Coffeeshops worden besloten clubs die alleen voor
meerderjarige inwoners van Nederland toegankelijk
zijn op vertoon van een clubpas.
- Er komt een afstand van tenminste 350 meter tussen
scholen en coffeeshops.
- De minister verscherpt het landelijke beleid en ziet
erop toe dat gemeenten het afstandscriterium en de
overige relevante delen van het landelijk beleid in
hun vergunningen handhaven.
- Het kabinet komt met voorstellen zwaardere straffen
te stellen op de (voorbereiding van) in- en uitvoer,
teelt en (georganiseerde) handel van drugs en tot
aanpassing van het onderscheid tussen harddrugs en
softdrugs.
Hierbij is het goed te vermelden dat de discussie over deze
maatregelen nog loopt, ook in de Tweede Kamer.
Tevens geeft de minister duidelijk aan dat hij niet akkoord
gaat met de pilots van Eindhoven en Utrecht: “Zoals ik uw
Kamer eerder antwoordde op vragen van lid Kooiman (SP)
staat het kabinet afwijzend tegenover deze plannen. Kern
van ons beleid is dat elke vorm van teelt van cannabis
strafbaar en verboden is en blijft. Experimenten zoals de
gemeente Utrecht voorstelt zijn in strijd met geldende
wetgeving en internationale verplichtingen”.
De antwoorden van de minister op de vragen van Kooiman
(SP)(zoals hierboven vermeld) laten er ook geen twijfel
over bestaan: “de plannen van de gemeente Utrecht, zoals
deze inde media zijn beschreven, zijn in strijd met de wet.
De teelt van cannabis is verboden, ook van vijf planten of
minder. Zoals ik uw Kamer op 15 maart jl. in het vragenuur
heb gemeld, heeft overleg met de gemeente Utrecht over dit
voorstel daarom weinig zin.”
De burgemeester van Leeuwarden heeft contact gezocht met de
burgemeester van Eindhoven en hier werd het bovenstaande
beeld bevestigd.
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Samenvatting
Minister Opstelten is zeer duidelijk. Een pilot zoals in de
motie is omschreven is een mission impossible. Het huidige
kabinet laat geen ruimte om te ontdekken of de gereguleerde
teelt een oplossing is voor de problemen.
Wij concluderen dat een nieuwe aanvraag van de gemeente
Leeuwarden om pilot gemeente te worden voor het reguleren
c.q. legaliseren van de “achterdeur” zonder twijfel wordt
afgewezen.
Daarmee is het voor ons onmogelijk geworden de motie uit te
voeren.
Toezegging brede discussie coffeeshop en drugsbeleid
Gezien het hiervoor geschetste kabinetsstandpunt en gezien
het feit dat de discussie over de voorgenomen maatregelen
van het Kabinet, zoals de wietpas, afstandscriterium en het
aantal coffeeshops nog loopt, vinden wij het op dit moment
niet zinvol om een brede discussie over dit onderwerp te
voeren. Het ligt volgens ons meer in de rede het landelijke
beleid op dit gebied af te wachten en daarna te beoordelen
of een brede discussie hierover zinvol is.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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