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Geacht college, 

 

Illegale wietkwekerijen beheersen het nieuws. Omroep Gelderland berichtte 29 januari jl. dat in 2015 

in Gelderland 487 wietkwekerijen zijn opgerold, waarvan er 12 in Harderwijk zijn aangetroffen.
1
 Ten 

opzichte van 2015 was dit voor Harderwijk een stijging van 100%. Uit het bericht blijkt dat 

kwekerijen steeds meer worden aangetroffen in woonwijken, hetgeen grote veiligheidsrisico’s voor de 

directe omgeving met zich meebrengt. In Harderwijk was hier sprake van in onder andere de Piet 

Heinlaan
2
, de Zeggemeen

3
 en de Musicaldreef

4
. 

 

Op 11 maart jl. kopte de Stentor: ‘Hennep kweken in ouderenflat’, waarboven ‘Brandgevaar is groot 

door illegaal aftappen stroom’. ‘Een geïnterviewde fraudespecialist van netbeheerder Liander heeft 

met negen collega’s een dagtaak aan het afsluiten van stroom bij kwekerijen’, zo vervolgt de krant.
5
 

 

Omdat D66 van mening is dat het zo niet langer kan, heeft Statenlid Antoon Kanis op 3 februari jl. 

schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten (GS).
6
 In de beantwoording van 

deze vragen blijkt dat ook GS erkent dat ‘risico’s en overlast van illegale wietteelt in woonwijken 

onacceptabel is’. Waar het niet in strijd is met het provinciale omgevingsbeleid, zijn er volgens GS 

‘geen formele belemmeringen’ om te experimenteren met gereguleerde wietteelt. Ook ten aanzien van 

overige beleidsaspecten ziet GS op voorhand in algemene zin geen formele belemmeringen in haar 

beleid.
7
 

 

Al in 2014 en 2015 hebben 59 Nederlandse gemeenten (goed voor 79% van alle Nederlandse 

coffeeshops), waaronder de Gelderse gemeenten Arnhem, Culemborg, Doetinchem, Nijmegen, 

Rheden, Tiel, Wageningen en Zutphen, en het nabijgelegen Zwolle, in het manifest ‘joint regulation’ 

aangegeven naar gereguleerde cannabisteelt toe te willen.
8
 Voorts zag het rapport ‘Het failliet van het 

gedogen’ van de commissie Schneider van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het 

                                                           
1
 http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2104843/Bijna-500-wietkwekerijen-in-Gelderland-opgerold-steeds-

vaker-in-woonwijken  
2
 http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/hennepkwekerij-in-schuur-aan-piet-heinlaan-harderwijk-1.4771811  

3
 http://www.destentor.nl/regio/hennepkwekerij-in-woonhuis-harderwijk-1.5008335  

4
 http://www.destentor.nl/regio/harderwijk/hennepkwekerij-in-harderwijk-ontmanteld-1.4854805  

5
 ‘Hennep kweken in ouderenflat’, Stentor 11 maart 2016, 12. 

6
 Statenvragen over Regulieren wietteelt door A. Kanis (D66) 

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3006060/1  
7
 Antwoord op Statenvragen PS2016-100 https://gelderland.stateninformatie.nl/document/3136502/1  

8
 http://www.voc-nederland.org/2015/08/joint-regulation-update-58-gemeenten-met-79-van-alle-coffeeshops-

voor-regulering  
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levenslicht. Hierin stelt zij dat een ‘gereguleerde cannabisketen’ gewenst is en dat deze keten het beste 

tot stand kan komen door een beperkt aantal experimenten.  

 

D66 pleit al langer voor regulering van de wietteelt in Nederland. Reguleren zal aanzienlijke 

voordelen opleveren voor de volksgezondheid. De sterkte van de cannabis kan worden bepaald, en 

schadelijke bestrijdingsmiddelen of andere toevoegingen kunnen worden uitgesloten.
9
 Het is die 

schade voor de volksgezondheid waar D66 Harderwijk/Hierden zich met name zorgen om maakt. 

Eveneens van belang is de veiligheid, die ernstig in het gedrang is. Voorbeelden zijn brand door 

kortsluiting en lekkage in illegale kwekerijen, onder meer in woonwijken, criminelen die geweld niet 

schuwen en woningcorporaties en energiebedrijven die voor de kosten van lekkages, brandschade en 

illegaal afgetapte energie opdraaien.
10

 

 

De fractie van D66 Harderwijk/Hierden heeft de volgende vragen aan het college van burgemeester en 

wethouders: 

 

1. Deelt het college de zorgen van D66 waar het gaat om de risico’s voor de volksgezondheid die 

voortvloeien uit de illegale cannabisteelt? 

2. Deelt het college de zorgen van D66 waar het gaat om de veiligheidsrisico’s die voortvloeien 

uit de illegale cannabisteelt? 

3. Is het college op de hoogte van het manifest ‘joint regulation’, waarin 59 Nederlandse 

gemeenten zich uitspreken voor gereguleerde cannabisteelt? 

4. Waarom behoort de gemeente Harderwijk niet tot de ondertekenaars van dit manifest? 

5. Is het college op de hoogte van de uitkomsten van het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ 

van de commissie Schneider van de VNG? 

6. Is het college op de hoogte van de beantwoording van GS aan het Statenlid Kanis (D66), 

waarin GS stelt dat er ‘geen formele belemmeringen’ zijn ten aanzien van gereguleerde 

wietteelt in Gelderland? 

7. Heeft het college van Harderwijk in beeld hoeveel geld er jaarlijks wordt besteed aan het 

bestrijden van illegale wietteelt in de gemeente? Zo ja, hoeveel? 

8. Hoeveel van de 18 wietkwekerijen, die in 2014 en 2015 in Harderwijk zijn opgerold, zijn in of 

nabij een woonwijk aangetroffen?  

9. Gezien bovenstaande punten, hoe staat het college van Harderwijk tegenover het 

experimenteren met regulering van wietteelt binnen onze gemeente? 

 

 

                                                           
9
 Wiet wordt op gewicht verkocht. Kwekers proberen hun oogst te verzwaren om meer geld te verdienen. Met 

het blote oog is dit niet te zien, waardoor dit levensgevaarlijk is. Voorbeelden van stoffen die gebruikt worden 

om wiet te verzwaren zijn zand, schoensmeer, kalk, glasbolletjes, verf, pesticiden, suiker, haarspray, vernis, 

kunstmest, fosfor, kalium, bijenwas en lijm. http://mens-en-samenleving.infonu.nl/drugs/147383-bewust-

vervuilde-wiet-is-levensgevaarlijk.html   
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