
 

   
 
Motie: Experimenteerruimte voor geregelde keten wietteelt 
  
De gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op 20 oktober 2016,  
 
Constaterende dat: 
 

• In het rapport van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid (Commissie 
Schneiders), dat in opdracht van het VNG bestuur maandag 20 november 2015 werd 
gepubliceerd, wordt gesteld dat een ‘geregelde keten’ (waarin de overheid een systeem van 
regels inricht voor de cannabisproductie, -handel en verkoop), gewenst is; 

• Bovengenoemde commissie adviseert om te experimenteren met de vrijheid die de huidige wet- 
en regelgeving kent, maar bepleit om het aantal experimenten te beperken en onder regie te 
plaatsen; 

• De Gedeputeerde Staten in de provincie Noord-Brabant en bestuurders in de grotere gemeenten, 
diverse malen signalen van zorg hebben afgegeven ten aanzien van de opkomst van 
georganiseerde criminaliteit;  

• De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 4 december 2015 een motie hebben 
goedgekeurd (met een ruime meerderheid aan stemmen) waarin deze experimenteerruimte 
wordt gevraagd;  

• De commissie Schneiders in haar rapport schrijft dat een nieuwe cannabiswet noodzakelijk is en 
de reacties op dit advies overwegend positief zijn; 

• Alle lokalen overheden door de bovengenoemde commissie Schneiders van de VNG worden 
opgeroepen om actief deel te nemen aan de discussie omtrent de geregelde keten en de 
ontwikkeling van de cannabiswet; 

• De commissie Schneiders onderscheid maakt tussen synthetische drugs en cannabis, in effect op 
de gezondheid en als gevolg daarvan ook in beleid. 
 

Overwegende dat: 
 

• Het oplossen van een zeer hardnekkig probleem vraagt om nieuwe aanpakken waarbij 
experimenten de mogelijkheid bieden om te onderzoeken wat in de praktijk werkt;  

• Lokaal maatwerk als het gaat om de wijze waarop omgegaan wordt met cannabisbeleid (de 
productie, handel en verkoop ervan) wenselijk is;  

• Via experimenten in het kader van de geregelde keten de veiligheid in woonwijken aanzienlijk kan 
verbeteren; 

• De taskforce Brabant/Zeeland vanuit diverse coalitieakkoorden steun heeft voor haar strijd tegen 
georganiseerde drugscriminaliteit; 

• Er binnen Noord- Brabant en de grote gemeenten hierin sprake is van voldoende bestuurlijk 
draagvlak om op zoek te gaan naar nieuwe werkende oplossingen;  

• Binnen Noord-Brabant sprake is van een goede samenwerkingscultuur; 
• De kans op ruimte voor experimenten groter wordt indien er vanuit een groot aantal 

overheidsorganen steun is voor een beperkt aantal experimenten. 
 
  



 
De raad spreekt uit dat: 
 

• Zij kunnen instemmen met de conclusies en aanbevelingen van de commissie Schneiders; 
 
De raad draagt het college op om: 
 

• Te komen tot een aantal voorstellen aan de Minister om te experimenteren met een geregelde 
keten van de wietteelt. Deze voorstellen af te stemmen met de Provincie Noord-Brabant en in 
ieder geval met de grotere gemeenten in Noord Brabant.  
 
 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Oss, 20 oktober 2016. 
 
Namens, 
 
 
D66:   Frans Molenkamp en Henriëtte Renders 
SP:    Jan Zoll 
 
 


