Kom
naar
de Cannabis Debatten!
In februari en maart vinden
door het hele land publieke
debatten plaats over het concept reguleringsmodel cannabis, opgesteld door een
werkgroep van de VOC en het
Landelijk Overleg Coffeeshopbonden. Kom naar Amsterdam, Eindhoven, Leeuwarden
of Den Haag om mee te praten
over de toekomst van de coffeeshop en het Nederlandse
cannabisbeleid.

Tekst en fotografie:
Derrick Bergman / G0NZ0 media
Op het moment van schrijven is de beloofde Hoofdlijnenbrief van justitieminister Ivo Opstelten nog niet verschenen. In
zijn brief moet Opstelten duidelijk maken
hoe hij het kabinetsvoornemen voor een
wietpas en een verruimd afstandscriterium voor coffeeshops concreet gaat invullen. Een lastige, zo niet onmogelijke taak.
Wat de wietpas betreft: de Raad van
State moet nog steeds uitspraak doen
over de juridische houdbaarheid van het
‘ingezetenencriterium’. Daarmee kunnen niet-Nederlanders uit coffeeshops
worden geweerd. Eerder oordeelde de
Maastrichtse rechtbank dat dit criterium
artikel 1 van onze Grondwet schendt, dat
discriminatie verbiedt.

Wat is de VOC?
De Vereniging voor Opheffing
van het Cannabisverbod is dé
koepel van mensen en organisaties in Nederland die af willen van
het verbod op cannabis. De VOC
bundelt hun krachten en voert
een permanente lobby richting
pers, politiek en publiek. Naast
bliksemacties organiseert de
VOC elk jaar het Cannabis Tribunaal en Cannabis Bevrijdingsdag.
Meer informatie:
www.voc-nederland.org

Illegale circuit

Visieloze repressiebeleid

Opstelten zou ook kunnen kiezen voor
een ‘stadspas’, slechts beschikbaar
voor inwoners van de stad waar de coffeeshop gevestigd is. Met zo’n stadspas
vervalt het bezwaar van discriminatie;
ook niet-Nederlanders kunnen een pas
krijgen, als ze maar in de gemeente
wonen. Deze variant levert echter een
fors nieuw probleem op: consumenten
uit omliggende gemeenten waar geen
coffeeshops zijn, moeten dan verplicht

De enige nieuwe regels die nodig zijn,
gaan over fatsoenlijk gereguleerde teelt
van cannabis. En precies dat is voor
Opstelten taboe. Net als zijn voorgangers gelooft hij liever dat de wiet die
coffeeshops verkopen uit de lucht komt
vallen, in pakjes van 500 gram per dag.
De Taskforce Handhaving Cannabis, de
werkgroep van VOC en LOC die het
reguleringsmodel heeft opgesteld, gaat
liever van feiten uit. Tijdens de publieke

Cannabis Debatten
5 februari:
26 februari:
5 maart:
21 maart:

Cannabis College, OZ Achterburgwal 124, Amsterdam
Coffeeshop The Pink, Willemstraat 35, Eindhoven
Koffieshop De Os, Korfmakersstraat 2, Leeuwarden
Live 330 (kelder Cremers), Korte Molenstraat 2, Den Haag

Steeds van 14.00 tot 17.00 uur.
Meer informatie: www.voc-nederland.org/cannabis-debatten-2011

uitwijken naar het illegale circuit. Aangezien 77 procent van de Nederlandse gemeenten géén coffeeshops heeft, gaat
het om een zeer grote groep. Wat de
VOC betreft is er maar één uitweg: het
idee van een wietpas moet de prullenbak
in, net als het zinloze afstandscriterium.
NRC/Handelsblad becijferde recent dat
zestig procent van alle coffeeshops zal
verdwijnen met een afstandscriterium
van 350 meter, zoals het kabinet wil. Onduidelijk is nog hoe de afstand van school
tot coffeeshop gemeten zal worden en
welke scholen meetellen. Een dansschool is immers ook een school. En hoe
zit het met een kappersopleiding, een
kinderdagverblijf, een paaldansschool?
In het concept reguleringsmodel ‘Van
gedogen naar handhaven’ staat geen
afstandscriterium en ook geen wietpas.
Er zijn al meer dan genoeg regels voor
coffeeshops; waarschijnlijk wordt geen
enkele bedrijfstak strenger gereguleerd
en gecontroleerd. Niet de chemische
industrie in elk geval, zoals bleek na de
brand bij Chemie-Pack in Moerdijk.

debatten over het model kunnen alle
betrokkenen en geïnteresseerden commentaar geven en suggesties voor verbetering. Doel is een concreet, werkbaar
en breed gedragen alternatief voor het
visieloze repressiebeleid van dit gedoogkabinet.
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De wietpas werpt zijn schaduw nu al
vooruit, bleek bij de VOC-vergadering
van januari. Coffeeshophouder Rick van
De Baron in Breda vertelde dat drugsrunners nu al buitenlandse bezoekers
wijsmaken dat zij de coffeeshop niet
meer in kunnen en dus maar beter met
hen mee kunnen gaan. Het gebeurt voor
zijn deur. VOC-er Joep Oomen, in België
actief voor Cannabis Social Club ‘Trek
Uw Plant’, moest bekennen dat de discussie over de wietpas zijn club geen
windeieren legt. Het ledental steeg in
korte tijd van twintig naar ruim zeventig
en blijft groeien.

Samen sterk!
Gelukkig neemt ook in Nederland de actiebereidheid toe, zowel bij blowers als bij
ondernemers in de cannabisbranche. De
VOC-vloei is een groot succes; coffeeshophouders kunnen nog steeds
bestellen via een mailtje naar info@vocnederland.org. De opbrengsten van deze
fondswerving zijn hard nodig in deze
soms barre tijden. Mensen die mee willen
werken aan Cannabis Bevrijdingsdag zaterdag 7 mei, Westerpark, Amsterdam
- en andere VOC-activiteiten kunnen zich
via hetzelfde mail-adres melden.


Samen sterk!

VOC vergadering in coffeeshop The Act, Rotterdam. Te gast
was o.a. Elze ‘t Hart, D66 raadslid in Leiden
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