PERSBERICHT: “Het experiment”
Het experiment
De fractie van D66 Leeuwarden was verheugd toen we in het regeerakkoord lazen dat ervoor maximaal 10
gemeenten ruimte werd geboden voor een experiment met gereguleerde wietteelt. De uitwerking en
voorwaarden zouden later bekend gemaakt worden. We leefden toen in de veronderstelling dat
deelnemende gemeenten een actieve bijdrage mochten leveren aan het vormgeven van het experiment.
Op die manier zouden de uitkomsten van de experimenten verschillend zijn en, na evaluatie, leiden tot de
beste manier om wietteelt en verkoop te reguleren in heel Nederland.
Inmiddels zijn de voorwaarden bekend gemaakt, en D66 is geschrokken van deze voorwaarden. Alle
deelnemende gemeenten worden verplicht hetzelfde experiment uit te voeren. Er mogen maar vijf soorten
wiet geteeld en verkocht worden bij grote kwekerijen die via aanbesteding geworven zullen worden.
Tevens is het voor de fractie van D66 van belang dat de coffeeshophouders en hun leveranciers mee mogen
praten en besluiten hoe het experiment het beste vormgegeven kan worden. Zij hebben de kennis en
kunde in huis. Zij vrezen nu veel illegale verkooppunten van diverse soorten wiet die tijdens het experiment
niet verkocht mogen worden. Dat gaat ongetwijfeld leiden tot straathandel en de bijbehorende overlast.
Wij zijn voor het experimenteren met gereguleerde wietteelt, maar wel onder de juiste voorwaarden.
Anders zullen wij, maar ook andere gemeenten in Nederland, niets kunnen leren van de uitkomsten van het
experiment. Nu lijkt het erop dat we enkel gaan experimenteren om het experimenteren, en niet om ook
daadwerkelijk wat te gaan doen met de uitkomst.
Wij zullen dan ook de burgemeester vragen om dit, samen met zijn collega´s van de G40, over te brengen
aan de minister in Den Haag.
De vorige raadsperiode heeft D66 herhaaldelijk initiatieven ingediend om het Coffeeshopbeleid te
verruimen. En met succes. Zo wordt er niet meer gehandhaafd op het I-criterium, zijn overbodige
afstandseisen versoepeld en is het vestigingsgebied groter geworden zonder enig probleem. Dit is altijd in
goed overleg gegaan met zowel de coffeeshophouders, de burgemeester, de ambtelijke dienst als de
politie. We krijgen nu te veel signalen van deze partijen dat het experiment in de voorgestelde vorm meer
kwaad gaat doen en dat wil D66 voorkomen.

