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Motie: Wie(t) zaait zal oogsten: Gereguleerde wietteelt voor een (financieel) 
solide Haarlem 

De Gemeenteraad van Haarlem, tijdens de begrotingsbehandeling bijeen op donderdag 6 november 
2014, 

Constaterende dat: 

• In het coalitieakkoord voor de periode 2006-2010 stond opgenomen: „Er komt een onderzoek 
naar de mogelijkheden voor regulering van de teelt en de aanvoer van softdrugs voor 
coffeeshops. Dit met het oog op voorkoming van criminaliteit en verbetering van toezicht op de 
volksgezondheid"; 

• Hier geen uitvoering aan is gegeven daar de teelt en de aanvoer van softdrugs voor coffeeshops 
nog steeds niet gereguleerd zijn; 

• Waardoor er nog steeds grote ruimte is voor criminaliteit in Haarlem en wij als gemeente 
onvoldoende zicht hebben op de praktijken die plaatsvinden bij de achterdeur van de 
coffeeshops en de voortdurende problemen die ontstaan door de illegale bevoorrading van 
coffeeshops; 

• Er zorgen zijn rondom de solvabiliteit van de gemeente Haarlem. 

Overwegende dat: 
• Het opzetten van een gemeentelijke wietplantage (wiettuin) een uitkomst kan bieden in het 

creëren van gereguleerde teelt en aanvoer van softdrugs voor coffeeshops waardoor het 
criminele circuit voor een dichte achterdeur komt te staan; 

• Dat een gemeentelijke wiettuin een structurele inkomstenbron voor de gemeente kan vormen; 
• Dat particulieren ,zonder vervolgd te worden, vijf wietplanten kunnen kweken in deze wiettuin. 

Gehoord: 

De uitspraken van Burgemeester Schneiders tijdens behandeling kadernota 2008: 

„Als de SP en de PvdA voorstellen om een gemeentelijke wietplantage te maken van de 
stadskweektuin in Haarlem-Noord en van het oude Huis Ter Cleeff een gemeentelijke coffeeshop, 
doen we wat." 

De uitspraken van Burgemeester Schneiders in het Haarlems Dagblad, 29-10-2014: 

„Ik heb in Haarlem wel eens voor de grap voorgesteld om onze stadskweektuin voor dit doel te 
gebruiken", aldus Schneiders. Zou een fantastische inkomstenbron zijn". 
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Verzoekt het college op relaxte wijze de mogelijkheden te onderzoeken om: 

• Als pilot een gemeentelijke wiettuin in te richten ; 
• Op kleine schaal ruimte in te richten in de stadkweektuinen, waar particulieren een perceel van 

één vierkante meter kunnen huren, voor het telen van maximaal vijf Cannabis Indica 
(Sensemilla) planten; 

• De revenuen van de beperkte winst ten bate van de algemene middelen te laten komen, en de 
solvabiliteit in het bijzonder 

Of 
• Aan te sluiten bij de initiatieven in de Haarlemmermeer, Eindhoven, Heerlen of Amsterdam 

En gaat over tot de orde van de dag 
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