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VERSLAG VAN DE RAADSMARKT VAN DE COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN 

OP 11 DECEMBER 2014 IN HET STADHUIS TE HAARLEM 

 

 

Aanwezig de leden: 

mevrouw I. Crul (SP), de heer G.D. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. 

Garretsen (SP), de heer B. Gün (GLH), mevrouw D. Huysse (GLH), mevrouw D. Leitner (D66), 

mevrouw D. van Loenen (PvdA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), de heer M.J.A.E. 

Rijssenbeek (D66), de heer F.N.G. Smit (OPH), mevrouw H.A. van der Smagt (VVD), de heer 

T.J. Vreugdenhil (CU) en de heer J. Vrugt (AP) 

 

Mede aanwezig: 

mevrouw A. Ramsodit (voorzitter), burgemeester B. Schneiders, mevrouw M. Blaauboer 

(secretaris) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

1. Opening en mededelingen voorzitter 

 

De voorzitter opent de raadsmarkt om 19.10 uur en heet alle aanwezigen welkom op deze 

raadsmarkt over de legalisering van cannabisteelt die georganiseerd is door de raadsleden Vrugt 

(Actiepartij) en Van den Raadt (Trots) als uitvloeisel van een bij de begroting 2015 aangenomen 

motie, Wie(t) zaait zal oogsten, over dat onderwerp en een onderzoeksrapport in opdracht van de 

gemeente naar mogelijkheden om een ontheffing te regelen. De organisatoren hebben twee 

deskundigen als gastsprekers uitgenodigd, de heer N. van Schaik namens de Haarlemse 

keurmerkcoffeeshops en de heer M. Lap. 

 

De heer Van Schaik zegt te spreken namens tien Haarlemse coffeeshopondernemers die hun 

handelswaar graag legaal met een factuur aangeleverd zouden krijgen. Hij vervangt de heer 

Dufour van de stichting Drugsbeleid, die op het laatste moment verhinderd was. 

Het gaat hem er vooral om kwaliteit te kunnen garanderen aan zijn klanten door goed 

gecontroleerde teelt zonder gebruik van chemicaliën. Daarom is er samen met de stichting 

Drugsbeleid en de heer Lap een aanvraag in de maak voor een ontheffing van de Opiumwet om 

3200 tot 3500 kg per jaar te mogen produceren om in de huidige vraag te voorzien. De aanvraag 

wordt door veel maatschappelijke organisaties en diensten ondersteund. De stichting Keurmerk 

zou als toezichthouder kunnen fungeren. Het leveren van gegarandeerde kwaliteit zou een kroon 

zijn op het Haarlemse keurmerk. Hij vraagt de raad de aanvraag te ondersteunen en alle 

medewerking te verlenen om dit experiment in Haarlem te kunnen uitvoeren. Hij vraagt een 

delegatie van de raad om samen te werken aan de uitwerking van dit experiment. Hij noemt het 

verzoek in het belang van de gezondheid van de klanten. Er is volgens hem geen commercieel 

belang aan verbonden, omdat de aanvragers al decennia lang hun omzet maken. 

  

De heer Lap stelt zich voor als Europees directeur van de Amerikaanse beursgenoteerde 

onderneming Cannabis Science Organisation voor de medicinale toepassing van cannabis. Hij 

houdt zich sinds de jaren tachtig bezig met het onderwerp, eerst als medewerker van het 

Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs (tegenwoordig het Trimbos-instituut). In 1992 heeft 

hij een wetsvoorstel geschreven voor het formeel legaliseren van cannabis, vanuit het 

gezichtspunt dat voorkomen moest worden dat die in handen zou komen van de georganiseerde 

criminaliteit. Naar verluidt is D66 bezig dat wetsvoorstel weer op te poetsen. 
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Hij is een voorstander van het reguleren in plaats van criminaliseren en betreurt de verschuiving 

in het overheidsbeleid van volksgezondheid naar justitie. Die trend zou hij graag willen omkeren. 

Legaliseren is volgens hem op den duur onvermijdelijk en hij signaleert dat Amerika Nederland 

op dit punt al snel aan het inhalen is. Hij is een voorstander van formeel legaliseren, maar zou al 

heel tevreden zijn met de facto reguleren waardoor de criminaliteit buiten de deur kan worden 

gehouden. 

 

De voorzitter meldt dat het OM zich heeft afgemeld, maar wel een memo heeft gestuurd. Zij 

vraagt de burgemeester een toelichting op de stand van zaken. 

 

Burgemeester Schneiders stelt dat de slotzin van het memo het meest relevant is. Daarin zegt het 

OM zonder omhaal dat er in het beleid niets zal veranderen en dat waar mogelijk dus 

strafrechtelijk zal worden opgetreden als er een experiment wordt uitgevoerd. 

 

De heer Vrugt (AP) vindt dat het memo vol staat met drogredeneringen en alleen de huidige 

situatie beschrijft. Waar het hier echter om gaat, is het aanvragen van een ontheffing. Er is er al 

een aan een ander bedrijf in Nederland verleend en de gemeente Utrecht onderneemt ook stappen 

in die richting. De GGD is er ook voor, vanwege het belang van de volksgezondheid. Het 

keurmerk wekt de suggestie van gecontroleerde kwaliteit, maar kan dat nu nog niet volledig 

waarmaken. Er is helaas rotzooi op de markt en daar kan de gecontroleerde teelt iets aan doen. 

 

De heer Van Schaik wijst op de conclusies uit het rapport Garretsen dat er geen onderzoek 

gepleegd wordt naar de schadelijkheid van de op de markt zijnde middelen omdat er geen 

subsidie is voor onderzoeksmaterialen. Goed gecontroleerde teelt zou dure testen overbodig 

maken en toch garanties bieden voor de volksgezondheid. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) vraagt hoelang het experiment zou moeten duren om er goede 

conclusies uit te kunnen trekken. 

 

De heer Van Schaik zegt dat er zeker twee jaar nodig zou zijn om alle gevolgen goed in beeld te 

krijgen. Hij merkt op dat de woningcorporaties ook voorstander zijn van legale kweek om verlost 

te worden van de illegale kweek in woningen. 

 

De heer Van Driel (CDA) stelt dat het keurmerk vooral een instrument is voor het 

handhavingsbeleid. In de Tweede Kamer is geen meerderheid te vinden voor legalisering en het 

kabinet laat zich er ook niet over uit en lijkt juist meer af te koersen op een aanscherping van de 

Opiumwet. Hij vraagt hoe realistisch de aanvraag voor ontheffing is. Het standpunt van het CDA 

is dat deze zaken op landelijk niveau geregeld moeten worden. 

 

De heer Garretsen (SP) onthult dat zijn broer de voorzitter was van de genoemde 

adviescommissie voor de minister over de gezondheidsaspecten van cannabis. Hij merkt op dat 

steeds meer rechters in cannabiszaken uitspraken doen van schuld zonder straf. In Amsterdam 

komt een experiment op gang met een vereniging. Hij vraagt welke juridische obstakels er liggen 

voor een ontheffing en zulke initiatieven. 

 

De heer Fritz (PvdA) merkt op dat in deze raad zelfs leden van landelijke partijen die er in Den 

Haag heel anders over denken, de motie hebben gesteund. Maar hoe men de ontheffing voor 

elkaar krijgt, is volgens hem de belangrijke vraag. Hij wil weten wat de initiatiefnemers van de 

gemeenteraad nodig hebben om hun aanvraag op een goede manier onder de aandacht te brengen 

in Den Haag. 
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De heer Lap denkt dat het niet zozeer gaat om juridische bezwaren, maar dat het een kwestie is 

van politieke wil. In het enkelvoudig Verdrag van New York uit 1961 staat keurig beschreven hoe 

men de legale teelt van cannabis moet regelen via het opzetten van een regeringsbureau. Dat is er 

in Nederland ook voor de medicinale teelt. In 2016 gaat in New York de UNCAS-conferentie 

plaatsvinden om dat verdrag na vijftig jaar tegen het licht te houden. Hij denkt dat D66 en PvdA 

de minister met wijzigingsvoorstellen op pad willen sturen. Hij ziet geen enkel juridisch bezwaar 

tegen het verenigingsinitiatief in Amsterdam. De heer Buruma van de Hoge Raad heeft recent een 

goede, lezenswaardige uitleg gegeven van de juridische kanten aan de regulering aan de 

achterdeur van coffeeshops. Maar als de minister het wil, kan hij het OM daaropaf sturen. 

 

De heer Van Schaik zegt dat burgemeester Depla van Heerlen al de documentatie over het 

Haarlems keurmerk heeft opgevraagd om te gebruiken als opstap naar legale kweek. De steun 

voor dit soort initiatieven is volgens hem aan het groeien in het hele land. In Haarlem staat 

vrijwel iedereen achter het idee, zelfs de politie en de burgemeester. Hij vraagt van de raad vooral 

positieve en actieve ondersteuning en begeleiding. Ook bij het vinden van een geschikte locatie 

kan de raad behulpzaam zijn. Men moet er wel rekening mee houden dat een dergelijke plek goed 

beveiligd moet zijn tegen ongewenste indringers. Het gaat immers om aantrekkelijke 

handelswaar. 

 

De heer Smit (OPH) vraagt of er bij gecontroleerde kweek een prijsdaling te verwachten valt en 

bijgevolg een toename van het gebruik en een grotere productiebehoefte dan de huidige. 

 

De heer Van Schaik zegt dat een prijsdaling voor de hand ligt, omdat de productiekosten vrij 

laag zijn. Ook de kwaliteit zal toenemen. Het effect zal dan echter zijn dat de gebruiker minder 

nodig heeft om het gewenste effect te bereiken. Hij sluit niet uit dat het wel extra klanten van 

buiten Haarlem of toeristen kan trekken. 

 

De heer Garretsen (SP) vraagt naar aanleiding van een krantenbericht van enige tijd geleden of 

men iets weet van experimenten in Haarlemmermeer op dit gebied. 

 

De heer Van Schaik zegt dat het volgens hem daar bij mooie woorden gebleven is en dat er niet 

een concreet plan ligt zoals in Haarlem met de aanvraag van een ontheffing voor een legaal 

experiment. De uitspraken kwamen volgens hem meer voort uit frustratie over de Bibob dan uit 

een werkelijke wens. Hij benadrukt dat het de initiatiefnemers gaat om een wettelijke route. 

 

Burgemeester Schneiders stelt dat Haarlem een voorhoedepositie inneemt met het keurmerk, dat 

steeds meer landelijke belangstelling trekt. Hij acht het echter zeer onwaarschijnlijk gezien de 

opstelling van de Kamermeerderheid en de situatie in Den Haag dat er een ontheffing zal worden 

verleend. Maar de zaak is wel in beweging bij rechters en gemeenten. Hij is er geen voorstander 

van de confrontatie op te zoeken en dingen in gang te zetten die vrijwel zeker tot vervolging 

zullen leiden. Hij ziet meer in het samen optrekken met gelijkgezinde gemeenten. De VNG heeft 

hem net benaderd om voorzitter te worden van een werkgroep om een standpunt voor te bereiden 

voor de volgende formatie over het organiseren van de achterdeur van coffeeshops. Hij heeft dat 

verzoek nog in beraad. 

 

De heer Fritz (PvdA) vindt dat men wel, eventueel samen met andere gemeenten, moet proberen 

een ontheffing aan te vragen, ook al is het waarschijnlijk dat die geweigerd wordt. 

 

Burgemeester Schneiders merkt op dat dit slechts inschattingen zijn. Het lijkt hem verstandiger 

om via de VNG-route te werken aan concrete voorstellen dan om alleen in te gaan tegen de 

huidige coalitie. Naar zijn waarneming roepen de initiatieven van de zuidelijke gemeenten alleen 
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maar weerstand op bij de minister. Hij voert de druk van de gemeenten liever op door te werken 

aan goede argumentaties en onderbouwing. 

 

De heer Smit (OPH) meent dat daarmee wel een signaal wordt afgegeven, zeker als daar ook een 

goede argumentatie bij wordt geleverd. Dat zou volgens hem ook het VNG-initiatief versterken. 

 

De heer Garretsen (SP) wijst op de 42 gerechtelijke uitspraken in dit jaar alleen al van schuld 

zonder straf. Als die in hoger beroep standhouden, kan er volgens hem vlug een kanteling in het 

denken ontstaan. 

 

Mevrouw Leitner (D66) stelt dat het standpunt van haar fractie en van de raadsmeerderheid 

duidelijk is en dat niemand oproept tot illegale praktijken. Zij neemt nog even in beraad welke 

weg nou de meest verstandige is, maar zij heeft wel het idee dat er in Nederland een momentum 

aan het ontstaan is waarin Haarlem kan bijdragen aan het kantelen van zaken. 

 

De heer Vrugt (AP) merkt op dat Utrecht inmiddels al acties ondernomen heeft en dat Nederland 

hopeloos achter begint te lopen. Binnen Nederland is Haarlem echter altijd voorloper geweest en 

men kan goede argumenten aanleveren om zich als meest geschikte pilotgemeente in de kijker te 

spelen. 

 

De heer Van Schaik noemt in dat verband het keurmerk, de betrouwbare coffeeshops, de 

scheiding tussen alcohol en softdrugs die Haarlem als eerste gemeente aanbracht, de algemene 

pioniersfunctie op dit gebied, het goede overleg met de gemeente en de behapbare schaal. 

 

De heer Van den Raadt (Trots) denkt dat men moet beginnen met de voorbereiding voor een 

experiment, ook al omdat deze coalitie in Den Haag het volgens hem niet lang meer zal houden. 

Hij is wel benieuwd hoe men het praktisch wil organiseren: moet het een grote loods worden 

waar de teelt gaat plaatsvinden? 

 

De heer Van Schaik zegt dat hij anderhalf jaar geleden een concept heeft ingediend, waarin 

gesteld wordt dat het om een goed beveiligde plek moet gaan die niet al te zeer moet opvallen. 

Als de rest van het land volgt, zal het ook met de toestroom van wiettoeristen wel meevallen. 

 

De voorzitter geeft de mensen op de publieke tribune de gelegenheid vragen te stellen of 

commentaar te leveren. Daar wordt geen gebruik van gemaakt. Zij sluit af met de constatering dat 

het lastig is deze zaak in Nederland in beweging te krijgen. Er zijn nu verschillende routes aan de 

orde gekomen en beide zijn voorzien van goede argumenten. Zij dankt de gastsprekers voor hun 

bijdrage om de discussie in Haarlem weer een stuk verder te brengen. Het laatste woord is er in 

Haarlem nog niet over gesproken. 

Zij sluit de bijeenkomst om 19.50 uur. 


