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Betreft: Experimenten met legale wietteelt 

 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 

In 2017 bent u geïnformeerd over de voor- en nadelen van het legaliseren, vrijgeven of verbieden van 

cannabis in Nederland. Het is een dossier waar de landelijke politiek zich over buigt. Het nieuwe 

kabinet heeft aangekondigd met wetgeving te komen, waarbij het mogelijk wordt een aantal 

experimenten met legale cannabis toe te staan. Deze experimenten worden verspreid over het land 

uitgerold. Tussen de zes en tien (middel)grote gemeenten komen daarvoor in aanmerking.  

Zowel de VNG als het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben hierover met de lokale overheden 

gecorrespondeerd. Hun brieven zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd. 

 

Op 8 november 2017 heeft uw raad de motie “De Wiethouder wint” aangenomen. Met deze motie 

wordt het college onder meer opgedragen met de regiogemeenten in overleg te gaan. De aanmelding 

van dit onderwerp bij de regionale raadscommissie heeft plaatsgevonden. Over de opzet van een 

bijeenkomst vindt dan overleg plaats indien de agendacommissie het agenderingsverzoek overneemt. 

 

Inmiddels is ook met de meeste gemeenten waar een coffeeshop is gevestigd contact geweest. 

Hoorn, Alkmaar en Heerhugowaard hebben aangegeven dat ervoor is gekozen op dit moment geen 

actieve aanmelding te doen, maar te willen wachten totdat de overheid met wetgeving komt. Pas 

daarna volgt besluitvorming over al dan niet deelname aan een van de experimenten. De gemeente 

Schagen heeft zich al wel aangemeld. Zij verbindt de proef echter aan het fenomeen medicinale 

cannabis. 

 

Net als de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Hoorn vinden wij dat het op dit moment meer voor 

de hand ligt even te wachten met aanmelden voor deelname aan een van de proeven totdat er meer 

duidelijkheid is over de voorwaarden. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.  
 
Den Helder, 7 februari 2018. 
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