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De berichten over legaliseren in de pers zijn natuurlijk gekleurd. Want er moet eerst nog een wet worden
gemaakt voor het legaliseren, die dan door de 1e - en 2e kamer moet. Dat gaat natuurlijk tijd kosten en de
vraag is gaan beide kamers akkoord?
D66 die deze kar trekt noemt als voorbeeld steeds de VS. Actueel is de situatie daar :
In de VS sterven meer mensen aan een overdosis drugs:. Trump noemt op augustus 2017 de 55.000
dodelijke slachtoffers per jaar aan overdosis een nationale ramp voor de USA. Hij luidt de alarmbel en
stelt een commissie in voor onderzoek. Want hij wil in de drugsverslaving gaan bestrijden.
Colorado blijkt dat sinds legalisering van drugs in 2014, een toename van het gebruik van 26,3 % van
12-17 jarigen en 27,8 % bij de leeftijdsgroep van 18-25 jaar.
Toename van opnamen in klinieken en hulporganisaties is ruim 30 %

Een overzicht:
Het gaat om een experiment dat de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid en Justitie in wetgeving
moeten omzetten. Het plan is een verrassend compromis van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. D66 is
voor volledige legalisering van softdrugs, de VVD staat daar weifelend tegenover terwijl CDA en CU fel
tegen zijn.
Het huidige gedoogbeleid stuit zowel in Nederland als internationaal op veel onbegrip. De teelt en
levering van wiet aan coffeeshops zijn illegaal, maar de verkoop door diezelfde shops wordt gedoogd. De
grootschalige teelt is hierdoor in handen van criminelen.

Opmerkelijk compromis tussen aankomende coalitiepartners
Het experiment moet uitwijzen of de criminaliteit en overlast zullen afnemen als de overheid de markt
overneemt. Ook moet blijken welke effecten de legaal geteelde wiet heeft op de volksgezondheid. Illegaal
geteelde wiet bevat nu vaak veel schadelijke, te hallucinerende stoffen.
Tegenover de experimenten met legale drugs staat een 'ondermijningsfonds' van 100 miljoen euro om de
drugscriminaliteit aan te pakken. Ook komt er een zogenoemde ondermijningswet die de aanpak van
drugscriminaliteit moet vergemakkelijken.
Gemeenten en burgemeesters klagen al jaren over de overlast door de drugscriminaliteit en het
drugstoerisme. Geschat wordt dat 80 procent van de Nederlandse teelt naar het buitenland wordt
geëxporteerd, waar de straffen op teelt en handel veel zwaarder zijn.
Vreemd is dat burgemeesters het toestaan dat de drugswinkels (coffeeshops) drugs verkopen, weten ze
dan niet dat de inkoop van de shops wordt gedaan bij de criminelen handel. Dus niet de voordeur maar de
achterdeur is het probleem. Als de levering van de achterdeur door de staat wordt gedaan, zal de illegale
handel sterk gaan toenemen.
Zie bijlage: Bedenkingen bij invoering Staatswiet

