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Gemeenten ervaren al jaren grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen als gevolg van de 
productie van en de handel in cannabis. Het gaat om problemen op het vlak van de bescherming
van de volksgezondheid, van overlast en onveiligheid en van georganiseerde criminaliteit en
ondermijning. Verschillende politieke partijen hebben ons gesteund en deze problemen ook
onderkend.

De VNG is dan ook erg positief dat het kabinet in het regeerakkoord  wet- en regelgeving heeft
aangekondigd om experimenten mogelijk te maken voor het gedoogd telen van cannabis voor
recreatief gebruik. Daarmee komt de regering tegemoet aan de wens van ruim 90% van de 
Nederlandse gemeenten om toe te werken naar een herziening van het huidige cannabisbeleid. De
aangekondigde experimenten zien wij als een belangrijke stap om lokale beleidsdoelen op het
gebied van individuele en algemene volksgezondheid te realiseren en toe te werken naar een
gesloten keten van teelt, transport, opslag en verkoop van cannabis via coffeeshops. De 
volksgezondheidsdoelen omvatten vanzelfsprekend de preventie van cannabisgebruik, identiek aan
de inspanningen op dit gebied bij alcohol en tabak. Daarnaast ook controle op de kwaliteit van
cannabis. Experimenten met een gesloten keten zijn van belang om te komen tot beleid en 
regelgeving op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en het bestrijden van illegale teelt en
verkoop. We realiseren ons dat we voor een gezamenlijke uitdaging staan om gedegen
experimenten op te zetten die voldoen aan de  beleidsdoelen.
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We steunen daarom het voorstel van de ministers om een onafhankelijke adviescommissie 
opdracht te geven om te komen met adviezen op het gebied van de invulling, uitvoering en 
evaluatie van de experimenten. Wij gaan er vanuit dat in de onafhankelijke commissie ook een
wetenschapper deelneemt met kennis van de lokale bestuurspraktijk.
Gezien de gezamenlijke uitdaging waar we voor staan om de experimenten goed in te richten wil de 
VNG in gesprek blijven met de ministers van J&V en VWS en de politie en het OM betrekken. Hier 
is een bestuurlijke werkgroep experimenten cannabisteelt van de VNG voor in het leveren geroepen
waarin zowel burgemeesters als wethouders Volksgezondheid zitting hebben. De VNG staat in
contact met veel gemeenten en andere partijen, o.a. op het gebied van publieke gezondheid en
verslavingszorg, die geïnteresseerd zijn in deelname aan de experimenten of om kennis en 
expertise te leveren om de experimenten zo goed mogelijk vorm te geven. De grensgemeenten 
hebben goed contact met partners in onze buurlanden en kunnen een rol spelen in de afstemming 
met gemeenten in België en Duitsland. Wij zijn graag bereid om onze kennis, expertise en netwerk 
te delen met de onafhankelijke adviescommissie en het ministerie van J&V en VWS om gedegen
experimenten op te zetten die bijdragen aan de beleidsdoelen.
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