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2 december
Homegrown Cup, derde editie, 
in Tilburg.

17 januari 2018
Nieuwjaarsbijeenkomst PCN 
(Platform Cannabisondernemingen 
Nederland) in Tilburg. 

Een lawine aan nationaal en internationaal canna-
bis nieuws spoelt sinds oktober over ons heen. Nu 
de zaak eindelijk in beweging komt, is de rol van 
activisten belangrijker dan ooit. ‘De consument wil 
schone wiet, maar ook variatie en een menu waar-
op regelmatig nieuwe soortjes prijken.’

Na de doorbraak: cannabis activisme nu 
belangrijker dan ooit 

stuur Aboutaleb een 
kaartje! 

Er lijkt geen week meer voorbij te gaan 
zonder een nieuwe doorbraak op weg 
naar het einde van het cannabisver-
bod. Het Poolse parlement stemde 
op 1 november in met legalisering van 
medicinale cannabis. Xavier Bettel, 
minister president van Luxemburg, 
werkt aan een ‘geschikt plan’ om me-
dicinale cannabis te legaliseren. In 
Nieuw Zeeland dwongen De Groenen 
een referendum over legalisering af 
als voorwaarde voor regeringsdeel-
name. De Amerikaanse alcoholgigant 
Constellation Brands, bekend van Co-
rona bier, neemt voor 191 miljoen 
dollar een belang in het Canadese Ca-
nopy Growth, dat daarmee ‘s werelds 
grootste legale wietkweker wordt. 

Doorbraak
In eigen land zorgt het kabinet Rutte 
III voor een beperkte, maar funda-
mentele doorbraak: eindelijk expe-
rimenten met gereguleerde teelt. 
Daarover later meer. Want er was 
ook slecht nieuws. De Rotterdamse 
burgemeester Ahmed Aboutaleb 
(PvdA) veegde op 1 november veer-
tig jaar coffeeshopcultuur van tafel 
en opende frontaal de aanval op de 
34 overgebleven coffeeshops in zijn 
stad. ‘Het is de vraag of het feno-
meen coffeeshop in de toekomst 
nog nodig is’, aldus Aboutaleb in het 
Algemeen Dagblad. Als ‘andere vor-
men van distributie’ noemde hij ‘via 
internet bestellen en  laten bezorgen 
door bona fide pakketbezorgers. Of 
via een automaat’. In dagblad Metro 
had hij het over ‘de herhaalrecepten-

automaat bij de apotheek’: ‘dan is het 
nog maar de vraag of je de coffee-
shops nodig hebt.’ In Nieuwsuur ging 
Aboutaleb nog verder: ‘We hebben 
hier een monopolie gecreëerd waar 
problemen mee zijn. Voor een deel, 
niet met alle coffeeshops, laat ik daar 
ook eerlijk in zijn. En de vraag is of je 
dat nog zou willen handhaven. Ik be-
wandel dit pad niet voor niks. Als we 
een goed, legaal bonafide alternatief 
hebben, dat fiscaaltechnisch goed 
loopt, arbeidsvoorwaarden goed na-
leeft, transparant is, controleerbaar, 
niet aan jeugd onder de 18 levert en 
dat ook op een heel nette manier in 
de samenleving kan doen, dan zal 
ik daar heel graag voorstander van 
zijn. En dan zou ik eigenlijk tegen de 
coffeeshop willen zeggen: uw tijd is 
voorbij.’ Via Twitter reageerde advo-
caat Sidney Smeets: ‘Feitenvrij de 
coffeeshopbranche de grond in trap-
pen terwijl die al jaren de overlast re-
duceert. Zo rollen ze in 010.’  Het 
VOC roept iedereen op om burge-
meester Aboutaleb een brief, kaartje 
of mail te sturen: laat hem (beleefd) 
weten wat je vindt van zijn plan om 
coffeeshops af te schaffen. Postbus 
70012, 3000 KP, Rotterdam, mail:  
A.aboutaleb@rotterdam.nl. 

tegengeluid
De uitspraken van Aboutaleb laten 
zien dat juist nu de zaak in beweging 
komt, activisme van groot belang is. 
Gelukkig weten veel media het VOC 
te vinden en kunnen we een tegen-
geluid laten horen in het debat. De 

lobbywerkgroep draait op volle toe-
ren en er is volop samenwerking 
met geestverwante organisaties. 
Een recent resultaat is de website 
www.cannabisenverkeer.nl, die 
aansluit bij een landelijke campagne 
van de coffeeshopbonden. We blij-
ven ook opiniestukken schrijven voor 
de kranten. Op de pagina hiernaast 
een artikel van onze voorzitter Der-
rick Bergman over het kabinets-
plan voor teeltexperimenten, dat op  
1 november in het Eindhovens Dag-
blad verscheen. 

Fijne feestdagen en op naar 2018!

Logboek VOC, november - december 
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Over het vOC

Het Verbond voor Opheffing van 
het Cannabisverbod (VOC) is een 
onafhankelijke, niet-commerciële 
stichting, die sinds 2009 strijdt 
voor fatsoenlijk cannabisbeleid in-
clusief het recht op thuisteelt. Ons 
doel is opheffing van het verbod 
op cannabis. Meer informatie:   
www.voc-nederland.org 
Twitter: @vocnederland

Experimenten met wietteelt 

Nog veel addertjes 
onder het gras 
Het voornemen van het nieuwe kabinet om in zes tot 
tien gemeenten experimenten met cannabisteelt voor 
coffeeshops uit te voeren is een belangrijke door-
braak. Niet voor niets staan de gemeenten die mee 
willen doen in de rij. Maar er zitten een paar addertjes 
onder het gras.

Het zijn maar vier zinnen in het regeer-
akkoord, maar de passage over de ex-
perimenten met wietteelt betekent een 
doorbraak in een al decennia durend 
debat. De zo vaak herhaalde mantra 
over internationale drugsverdragen is 
in rook opgegaan, het kabinet Rutte III 
haakt aan bij de internationale trend 
van regulering en legalisering. Verge-
leken met Canada, waar cannabis op 
1 juli 2018 verregaand gelegaliseerd 
wordt, is het kabinetsplan maar een 
klein stapje. Door de kleinschaligheid 
- maximaal tien gemeenten op een 
totaal van ruim honderd gemeenten 
met coffeeshops - is het een illusie 
om te verwachten dat het experiment 
een meetbaar effect zal hebben op de 
criminaliteit. Hiermee dient bij de invul-
ling en evaluatie terdege rekening te 
worden gehouden.

Divers en 
veelvormig
In het regeerakkoord is sprake van 
'uniforme experimenten met het ge-
doogd telen van wiet voor recreatief 
gebruik'. Hier gaat het twee keer mis. 
Ten eerste bij het woord uniforme. Van 
Dale geeft twee definities van experi-
ment: 'proefneming, proef, met name 
een volgens plan uitgevoerde proef 
om tot nieuwe kennis te komen' en 
'proefneming om nieuwe werkwijzen, 
inrichtingen enz. te proberen, bijvoor-
beeld op het gebied van onderwijs, 
woningbouw, sociale zorg enz.'. Het 
moge duidelijk zijn dat het uitvoeren 
van uniforme, oftewel eenvormige, 
experimenten zijn doel voorbij schiet. 
Dat doel is het proberen van verschil-
lende werkwijzen en daaruit conclu-
sies trekken voor nieuw beleid. De 
experimenten moeten juist zo divers 

en veelvormig mogelijk zijn. Dat levert 
meer kennis en ervaring op en dus be-
ter onderbouwde besluitvorming. De 
ideeën van sommige politici over een 
of twee grote bedrijven die alle can-
nabis moeten gaan verbouwen, zijn 
een garantie voor mislukking. Een van 
de unieke eigenschappen van ons cof-
feeshopsysteem is de grote diversiteit 
aan soorten én aan telers. De consu-
ment wil schone wiet, maar ook vari-
atie en een menu waarop regelmatig 
nieuwe soortjes prijken. De uitdaging 
is de bestaande expertise optimaal 
te benutten en zowel de coffeeshops 
als bestaande telers die verantwoord 
werken erbij te betrekken.

Gedoogd telen?
De tweede misser is de term 'gedoogd 
telen'. Als de laatste jaren één ding is 
gebleken, dan is het dat iedereen van 
het gedoogbeleid af wil, van de burge-
meesters tot de coffeeshops, de rech-
ters en de consumenten. Gedogen is 
een prima bestuursinstrument, maar 
alleen als het tijdelijk wordt ingezet, als 

overgangsfase naar duidelijke regelge-
ving. Het probleem bij het coffeeshop-
beleid is dat de gedoogfase nu al ruim 
veertig jaar duurt. Het gebrek aan re-
gulering van de teelt heeft een enorm 
grijs circuit doen ontstaan, waarvan 
alleen criminelen profiteren. Het kabi-
net moet dus inzetten op regulering 
en legalisering, niet op uitbreiding van 
de krakkemikkige gedoogconstructie.

thuisteler
Een laatste adder onder het gras is 
het volledig ontbreken van de thuis-
teler in de kabinetsplannen. Vrijwel 
dagelijks worden mensen uit hun 
huis gezet omdat ze een paar plan-
ten voor persoonlijk gebruik kweken, 
een volstrekt disproportionele straf 
die voor geen enkel ander 'delict' 
geldt. In de landen en staten waar 
cannabis al gelegaliseerd is, heb-
ben volwassenen recht op thuisteelt 
van een bepaald aantal planten. De 
groeiende groep Nederlanders die 
zelf cannabis kweekt voor medicinaal 
gebruik zou voor het nieuwe kabinet 
reden te meer moeten zijn om ook 
de thuisteelt van een duidelijk wet-
telijk kader te voorzien.
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