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Onderwerp 

 

maandag 23 oktober 2017 

17.065153 

De gemeenteraad en de commissie Samenleving 

 

College van burgemeester en wethouders 

medicinale cannabis 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 9 mei 2017 hebben tijdens de raadsvergadering twee inwoners ingesproken over wat 

medicinale cannabis voor hen heeft betekend. Dit heeft de raad heel erg aangesproken. De 

gemeenteraad heeft zich uitgesproken over de ongewenste situatie – dat mensen die om 

medische redenen zijn aangewezen op het gebruik van cannabis – door de bestaande wet- en 

regelgeving – onnodig in een lastige positie worden gebracht. De raad heeft het college de 

opdracht gegeven om deze problematiek onder de aandacht te brengen en te onderzoeken 

wat wij als gemeente hierin kunnen betekenen. 

 

Naar aanleiding van de toezegging van de raad wil ik u hierbij tussentijds op de hoogte stellen 

van de ontwikkelingen die volop bezig zijn. Deze ontwikkelingen willen wij in februari 2018 gaan 

delen met andere gemeenten die zich net als Schagen hebben uitgesproken om de 

mogelijkheden van medicinale cannabis te onderzoeken. Wij willen bij deze gemeenten 

draagvlak creëren om gezamenlijk hierin op te trekken en de kosten voor dit project te kunnen 

delen. In 2018 zal ik mogelijk naar de raad komen om u te vragen om een bijdrage aan dit 

project. 

 

Er zijn twee verschillende sporen: 

  

1) legale wietteelt voor recreatief gebruik zoals het Rijk dit wil toestaan, wat wij toejuichen omdat 

daarmee de productie uit de illegale sfeer wordt gehaald, wat gunstige effecten zal hebben op 

het terugdringen van criminaliteit, het toenemen van legale werkgelegenheid en omzet, en de 

controle op de kwaliteit ( door tegengaan bestrijdingsmiddelen); 

 

2) de medicinale toepassing van cannabis. 

Vanaf de raadsvergadering is medicinale cannabis een onderwerp van gesprek geweest. 

We hebben ons georiënteerd op de mogelijkheden om dit toegankelijker te maken. Uiteraard 

voor onze inwoners, maar het liefst voor heel Nederland. 

 

In het regeerakkoord is opgenomen dat de overheid een proef wil gaan doen rondom kweek 

voor recreatief gebruik (coffeeshops). Dit juichen wij toe, een van de redenen is dat er 

momenteel veel chemische toevoegingen plaats vinden. Er zijn geen regels opgesteld voor de 

productie. Door het uit de illegaliteit te halen kunnen we als overheid hier ook regels voor 

opstellen. Daarnaast zien wij hierin ook mogelijkheden om ruimte te vragen voor de andere 

aspecten van cannabis, namelijk de medicinale kant. 

 

Om dit te bereiken hebben wij diverse stappen gezet, waaronder het benaderen van de Bonte 

Bloesem. Naast dat zij informatie geven over medicinale cannabis, leggen zij ook contacten. 
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Het doel hiervan is om medicinale cannabis op de kaart te zetten door middel van een 

wetenschappelijk onderzoek, waarbij er zal worden getest op patiënten met alzheimer en Gilles 

de la tourette. Doel van het onderzoek is om na te gaan of medicinale cannabis, zonder de 

chemische toevoegingen bij kan dragen aan de verlichting van klachten.  

Met tussenkomst van de Bonte Bloesem is er dan ook contact gelegd met de volgende partijen: 

- specialisten zoals neurologen uit een ziekenhuis uit Zuid-Holland; 

- een innovatieve 'groene' zorginstelling, te weten 'Pennemes' uit Zaandam; 

- Producenten die duurzaamheid, biologisch en schone producten voorop hebben staan, 

te weten 'Cure with Cannabis'; 

-  Biotechnische wetenschappers die werken met een nieuwe technologie; 

Canuevo. 

-  mensen die voor de overheid van Uruguay een gecontroleerde kweekfaciliteit hebben  

mogen opzetten; 

-  Trainers en coaches om professionals in de zorg, politie en andere betrokkenen verder te 

 informeren over medicinale cannabis, om foutief gebruik te voorkomen en tegen te  

 gaan; 

-  Mensen die de lat qua kwaliteitseisen hoog leggen door middel van het opzetten van  

een keurmerk. 

 

Voorbeelden van ziekten waarvan wij direct van de patiënten hebben gehoord dat het hen 

helpt, zijn de napijnen na de strijd tegen kanker, Gilles de la tourette en alzheimer. 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Marjan van Kampen - Nouwen 


