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Eisen te streng: geen
proef met wietteelt
doet definitief niet mee aan de
proef met staatswietteelt. Ook
Drachten haakt af. De voorwaarden
van het rijk zijn te onaantrekkelijk.

Strenge eisen van
het rijk nemen
de lust weg om
mee te doen

Het kabinet kondigde eerder een
landelijke proef aan, waarbij gemeenten de kans zouden krijgen om
onder staatstoezicht verbouwde
cannabis te laten leveren aan plaatselijke coffeeshops. Het aanvankelijke enthousiasme hierover in Friesland is inmiddels echter verdwenen.
Na overleg met coffeeshophouders ,,heb ik zelf de afweging gemaakt om niet mee te doen’’, zei de
Leeuwarder burgemeester gisteren
op vragen van D66 in de gemeenteraad. De door het rijk gestelde eisen
bieden ,,geen goede route’’.
Geïnteresseerde gemeenten hadden zich in oktober moeten aanmelden. Ook Smallingerland doet er niet
aan mee, liet burgemeester Tom van
Mourik gisteren weten. Landelijk is
er veel kritiek op de wijze waarop de

regering het experiment op poten
heeft gezet. Burgemeester Femke
Halsema van Amsterdam liet begin
oktober weten grote moeite te hebben met de voorwaarde dat alle coffeeshops in een gemeente verplicht
mee zouden moeten doen met het
experiment.
Een ander probleem is dat bij het
experiment slechts een beperkt aantal soorten marihuana mag worden
geteeld, terwijl coffeeshops nu soms
honderden soorten wiet verkopen.
Wanneer de verkoop straks gebonden is aan de staatsteelt, verdwijnt
een deel van die soorten uit het aanbod. Liefhebbers duiken dan de illegale handel in, zo is de vrees.
De wietproef van het rijk is ontstaan als lastig compromis tussen de
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inzet van voorstander D66 en anderzijds tegenstanders CDA en
ChristenUnie binnen de landelijke
regeringscoalitie. Ook het Leeuwarder CDA is geen voorstander.
Fractievoorzitter Sytse Brouwer
vroeg de burgemeester gisteren om
een experiment op te starten waarin
de verkoop van drugs en het gebruik
ervan helemaal worden geweerd uit
de binnenstad. Dit zou de overlast
en criminaliteit kunnen verminderen. Met drugs doelde Brouwer ook
op marihuana.
,,Weren? Ik weet niet hoe ik dat 12-3 zou moeten doen’’, antwoordde
Crone. Hij erkende wel het onveiligheidsgevoel rond harddrugs, maar
gaf tegelijk aan dat het juist met de
overlast van coffeeshops ,,ontzettend meevalt’’.
De Leeuwarder raad sprak gisteren ook over de zoektocht naar
woonruimte voor mensen die alleen
in ‘onconventionele woonruimte’ te
handhaven zijn. Volgens Crone zijn
de gesprekken hierover met corporaties en andere organisaties op dit
moment hoopgevend.

