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Op 30 november berichtten diverse media dat de VNG graag zou zien dat gemeenten 
gereguleerd wiet gaan telen om criminalisering van de wiethandel de wind uit de zeilen te 
nemen.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1. Was het college vooraf op de hoogte van dit plan van de VNG
2. Steunt het college dit standpunt van de VNG
3. Is het college van plan aan deze oproep gehoor te geven
3b. Zo ja, waar denkt het college dit te kunnen realiseren

Beantwoording van de raadsvragen van GroenLinks (ingekomen 7 december 2015), door het 
college van B&W, betreffende:

“VNG staat gereguleerde wietteelt door gemeenten voor..”

Aanleiding
In november verschenen er berichten in de media, over het standpunt van de VNG aangaande 
het cannabisbeleid. Aanleiding was een publicatie met de titel: ‘Het failliet van het gedogen’.  In 
opdracht van het VNG bestuur is er een bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid in het leven 
geroepen, welke in november 2015 een brochure heeft uitgebracht met als onderwerp het 
cannabisbeleid in Nederland.

Strekking van de VNG-brochure
In de brochure wordt aangegeven dat de bestuurlijke werkgroep cannabisbeleid, ook 
verantwoordelijk voor de brochure, tot doel heeft:
- het in kaart brengen welke problemen gemeenten ervaren, oplossingsrichtingen verkennen 

en deze duiden: hoe deze oplossingsrichtingen kunnen bijdragen aan de problemen van het 
lokaal bestuur. (Ook wordt bekeken welke mogelijke andere effecten oplossingsrichtingen 
hebben).

- handvatten bieden voor lokale bestuurders om tot oplossingen te komen voor lokale 
cannabisproblematiek. De werkgroep wil in kaart brengen welke oplossingen gemeenten 
zelf al hebben ontwikkeld.



In de brochure worden: achtergronden geschetst van het gedoogbeleid, vervolgens wordt 
beschreven welke bestuurlijke problematiek wordt ervaren en er wordt in beeld gebracht wat 
gemeenten in Nederland doen, om bestaande problemen tegen te gaan. 
Uiteindelijk wordt gepleit voor een integrale aanpak van de problemen van het huidige 
cannabisbeleid, door middel van een ‘geregelde keten’.

De bestuurlijke werkgroep van de VNG heeft met de brochure een poging gedaan om de 
discussie binnen gemeenten en tussen gemeenten en het rijk te faciliteren en deze ‘zoveel als 
mogelijk apolitiek’ te voeden. De brochure is erop gericht tot oplossingen te komen, omdat de 
omvang van de problematiek in sommige gemeenten heel groot is. Vooral in (zeer) stedelijke 
gebieden zijn de problemen op het gebied van cannabisgebruik groot.
Zo ligt in de (zeer) stedelijke gebieden het gebruik van cannabis een stuk hoger dan in minder- 
en niet stedelijke gebieden.1

De “achterdeurproblematiek” van de illegale cannabisproductie en –handel, is ook een reden 
voor de werkgroep om het gedoogbeleid nog eens te beschouwen. Het blijft vreemd uit te leggen 
dat aan de ene kant de verkoop van cannabisproducten vanuit een coffeeshop (met een 
gedoogvergunning, onder voorwaarden) is toegestaan, terwijl aan de andere kant het telen, 
bereiden, bewerken, verwerken, vervaardigen, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en 
aanwezig hebben van grote hoeveelheden hennep strafbaar is. 

Leiderdorp
Voor wat betreft Leiderdorp wordt in de vraag naar softdrugs voorzien vanuit Leiden, waar een 
(gedoogd) aanbod bestaat. De in Leiden gelegen coffeeshops kunnen zowel in aantal als in 
geografische ligging voldoen aan de vraag die bestaat bij de Leiderdorpse gebruiker. 

Dit neemt niet weg dat ook in Leiderdorp problematiek bestaat op het gebied van softdrugs. Aan 
het tegengaan van (alcohol- en) drugsgebruik wordt dan ook de nodige aandacht besteed. 
Zo wordt met verschillende partners, zoals scholen, de GGD en het CJG aandacht besteed aan 
het leren omgaan met verleidingen van alcohol en drugs, wordt er voorlichting en advies 
gegeven en wordt aan zowel ouders als aan jeugdigen ondersteuning geboden bij vragen en 
problemen met betrekking tot drugs.2

Het college deelt het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dat er wat zou 
moeten gebeuren met een zekere vorm van regulering. Er zou een betere oplossing moeten 
komen, zodat de overheid meer greep krijgt op gebruik, verkoop en productie. Verder deelt het 
college de door de werkgroep aangevoerde argumenten voor de aanpak van de bestaande 
cannabisproblematiek.
Het gaat in hoofdzaak om drie belangrijke elementen:

1. Het beschermen van de volksgezondheid tegen de risico’s van cannabisgebruik;
2. Het verminderen van overlast en onveiligheid als gevolg van cannabisproductie, -handel 

en -gebruik;
3. Het aanpakken van de georganiseerde criminaliteit die achter de cannabisproductie en 

-handel zit en de ondermijning als gevolg daarvan.3

Als college delen we de mening dat een andere aanpak op het gebied van cannabisbeleid tot 
betere resultaten zou kunnen leiden. Een aanpak vanuit de lokale situatie, die rekening houdt 
met de verschillen per gemeente en per regio. Om deze reden is het college dan ook zeer 
bereidwillig om mee te werken aan goede samenwerking op dit gebied. Als dit zou uitmonden in 
het onder voorwaarden toestaan van wietteelt, is het van groot belang dat er voldoende aandacht 

1 Ooit gebruik in (zeer) stedelijke gebieden is ca. 34%, recent gebruik is 6%. In minder 
stedelijke gebieden is ooit gebruik onder de 20%- en recent gebruik 3%. 
(Bron: www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/druggebruik/zijn-er-
binnen-nederland-verschillen-naar-regio.) 
2 Programmabegroting 2016-2019 - gemeente Leiderdorp, Programma 1 (p.11 e.v.) en 6C (p. 
95 e.v.)
3 VNG, Het failliet van het gedogen, op weg naar de cannabiswet; november 2015 (p. 24)

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/druggebruik/zijn-er-binnen-nederland-verschillen-naar-regio
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/druggebruik/zijn-er-binnen-nederland-verschillen-naar-regio


is voor de veiligheidsrisico’s in de omgeving waarin teelt plaatsvindt.  Een integrale aanpak is 
echter pas echt goed haalbaar als er een consistent landelijk beleidskader is.4

Ondanks dat het college veel onderdelen onderschrijft van hetgeen in de brochure wordt gesteld, 
ziet het niet direct aanleiding om op dit beleidsterrein een initiatiefrol te vervullen. 
Er ligt momenteel een aanzienlijke opgave voor gemeenten, ook voor Leiderdorp. Dit neemt 
overigens niet weg dat waar we kunnen, we inzetten op goede preventie en waar nodig 
handhaving (in samenwerking met de politie). Verder wordt ook vanuit veiligheidsoptiek – samen 
met onze partners, in brede zin – aandacht besteed aan het onderwerp. Wietplantages 
veroorzaken soms grote risico’s, zeker als deze gesitueerd zijn in een woonomgeving. Met onze 
partners, ook inwoners van Leiderdorp, proberen we (brand-) gevaarlijke situaties zoveel 
mogelijk tegen te gaan.

Wij gaan er vanuit dat bovenstaande een beeld geeft van waar het college staat, ten aanzien van 
de problematiek. Voor de helderheid zullen hieronder in het kort de gestelde vragen worden 
behandeld.

Conclusie (beantwoording raadsvragen)
Zoals eerder in het memo aangegeven heeft de brochure van de bestuurlijke werkgroep van de 
VNG geleid tot vragen vanuit de GroenLinks-fractie van de gemeenteraad:

Vragen:
1. Was het college vooraf op de hoogte van dit plan van de VNG?
2. Steunt het college dit standpunt van de VNG?
3. Is het college van plan aan deze oproep gehoor te geven?
3b. Zo ja, waar denkt het college dit te kunnen realiseren?

Antwoorden:
1. Was het college vooraf op de hoogte van dit plan van de VNG?

1. Nee, vooraf was het college niet op de hoogte ten aanzien van het standpunt van de VNG 
over gereguleerde weetteelt. Er is inmiddels wel kennis genomen van dit standpunt.

2. Steunt het college dit standpunt van de VNG?
en
3. Is het college van plan aan deze oproep gehoor te geven?

2 en 3.. Bij het college is er veel begrip voor het aan de orde stellen van het probleem door de 
VNG en er bestaat veel sympathie voor voorgestelde oplossingsrichtingen. Het college is dan 
ook zeer bereidwillig om mee te werken aan goede samenwerking op dit gebied, maar ziet op dit 
moment voor Leiderdorp geen directe, actieve rol. Wij zijn altijd bereid tot samenwerking en 
voorstander om dergelijke zaken integraal op te pakken. Zeker wanneer er landelijk knopen zijn 
doorgehakt en er een beleidskader is, zijn er kansen om op dit beleidsterrein winst te boeken. 

Vooralsnog wordt de gekozen lijn vervolgd: 
Inzetten op goede preventie en waar nodig handhaving, ten behoeve van de gezondheid van 
onze inwoners, om overlast en onveiligheid tegen te gaan en waar nodig de (georganiseerde) 
criminaliteit te bestrijden.

3b. Zo ja, waar denkt het college dit te kunnen realiseren?
3b. (vooralsnog) Niet van toepassing.

Het college van Leiderdorp sluit zich aan bij het Leidse standpunt. Ook voor het college van 
Leiderdorp is het uitgangspunt – zoals ook hiervoor vermeld - dat de volksgezondheid centraal 
staat. Verder heeft de gemeente Leiden ten aanzien van ‘de cannabisketen’ in december 2013 al 
een eerste Concept Uitvoeringsplan ‘Wie teelt: gereguleerde wietteelt in Leiden’ opgesteld, voor 
een experiment met gereguleerde wietteelt. Er is tot op heden echter geen ruimte binnen het 
strafrechtelijk gevoerde landelijke beleid, om hier daadwerkelijk uitvoering aan te geven.
4 VNG, Het failliet van het gedogen, op weg naar de cannabiswet; november 2015 (p. 36)



Na vragen – die ook in Leiden door de gemeenteraad aan het college zijn gesteld – heeft het 
college kenbaar gemaakt dat er momenteel vanuit Den Haag (nog steeds) geen steun is voor 
lokale experimenten voor gereguleerde wietteelt. Leiden wil er op dit moment daarom geen  
ambtelijke capaciteit in steken, om het Concept Uitvoeringsplan ‘Wie teelt: gereguleerde wietteelt  
in Leiden’, verder uit te werken.

Indien er landelijk steun komt voor lokale initiatieven, is het college meer dan bereid om met het 
bestuur van Leiden in contact te treden en de mogelijkheden om op dit thema samen te werken, 
te bespreken.

Voor vragen en antwoorden zoals in gemeente leiden aan de orde, verwijs is u naar de site van 
de gemeente Leiden:

https://leiden.notudoc.nl/cgi-
bin/showdoc.cgi/action=view/id=1438983/type=pdf/Antw._D66_lokaal_experiment_cannabisketen.pdf#sear
ch="cannabisketen” 

We beschouwen hiermee de gestelde vragen als afgehandeld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
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