Breda, 17 oktober 2017
Betreft: Vragen ex. Art.30 Reglement van Orde m.b.t. Wietteelt experiment in Brabant
Geacht college,
Op 10 oktober 2017 heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’
gepresenteerd. Over het algemeen kan de SP zich niet vinden in de gemaakte afspraken, we zijn
echter positief verrast over de plannen van het kabinet m.b.t. gereguleerde wietteelt.
“Er komt wet- en regelgeving ten behoeve van uniforme experimenten met het gedoogd telen van
wiet voor recreatief gebruik. Het kabinet komt daartoe zo mogelijk binnen zes maanden met
wetgeving. Deze experimenten wordt uitgevoerd in een aantal (middel)grote gemeenten (zes á tien).
Doel van de experimenten is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet
gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten coffeeshopketen) en wat de
effecten hiervan zijn. De experimenten worden onafhankelijk geëvalueerd, waarna het kabinet beziet
wat het te doen staat.“
De legalisering van Cannabis in diverse Amerikaanse staten heeft inmiddels een aantal positieve
effecten gehad. Zo daalden bijvoorbeeld in Colorado het aantal geweldsmisdrijven zoals moord en
aanranding met bijna 7 procent en ging het aantal diefstallen en inbraken zelfs met 11 procent naar
beneden. Daarnaast zijn de economische cijfers veelbelovend.
De SP-fractie is van mening dat regulering van de cannabisteelt kan leiden tot een vermindering van
de ondermijnende criminaliteit, een betere kwaliteitscontrole, meer werkgelegenheid en meer
belastinginkomsten voor de overheid. Het lijkt ons dan ook een goed idee om in Brabant een
pioniersrol te spelen in dit experiment. We roepen het college dan ook op bij het nieuwe kabinet te
lobbyen om gedurende het experiment de kweek, kennis en know-how in onze provincie te
centraliseren. De fractie van de SP stelt daarom hierover de volgende vragen:
1. Deelt het college het enthousiasme van de SP met betrekking tot het aangekondigde
wietteelt experiment van het nieuwe kabinet?
2. Is het college bereid om bij het nieuwe kabinet te lobbyen om het volledige aangekondigde
wietteelt experiment in Noord-Brabant plaats te laten vinden?
3. Is het college bereid in gesprek te gaan met de diverse burgemeesters van Brabantse steden
om tot een gezamenlijk gedragen oproep te komen?
Met vriendelijke groet,
Joep van Meel
SP Noord-Brabant
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