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Stand van zaken met betrekking tot het legaliseren van drugs.
Tijdens Rutte II deden de linkse partijen en D66 een voorstel tot het legaliseren van cannabis.
De overheid gaat dan cannabis kweken, zo ontstaat Staatswiet welke door gesloten coffeeshopketens
kan worden verkocht.
In de Tweede Kamer werd het voorstel aangenomen met een meerderheid één stem.
De verwachting was dat het voorstel niet door de Eerste Kamer zou komen.
Het werd geparkeerd.
Na de landelijke verkiezingen kwam er kabinet Rutte III.
Bij de formatie werd in het coalitieakkoord opgenomen dat het legaliseren niet zou worden uitgevoerd.
Maar er werd afgesproken dat er wel een proef voor het legaliseren van Staatwiet bij zes tot tien
gemeenten zou worden gerealiseerd door gesloten coffeeshopketens.
Een begeleidingscommissie werd samengesteld waar vertegenwoordigers vanuit de samenleving in
plaats namen.
De verwachting is dat in 2020 de proef gestart kan worden.
Burgemeester Depla stelde eerder dat een coffeeshop de levering van de huidige situatie (vanuit de
drugscriminelen) kan voortzetten, wanneer er onvoldoende en geringe soorten "staatwiet" kan worden
aangevoerd. Dus de drugsgebruiker kan dan kiezen Staatwiet, of wiet van de drugscriminelen.
Een aantal politieke partijen stellen thans (jan 2019) dat dit voor alle deelnemende coffeeshops zou
moeten kunnen.
Minister Bruins wil dit gaan bekijken, maar denk dat het moeilijk uit te voeren is, want zo'n shop zou
dan twee administraties moeten gaan gebruiken en kan dan in zo'n shop gescheiden verkoop plaats
vinden?
Voor de begeleidingscommissie is er nog een andere taak namelijk het terugdringen van het HTC
gehalte. Bij het starten van het gedoogbeleid in 1976 was het HTC gehalte 0,8 %.
In de coffeeshop is thans het HTC gehalte thans meestal 18 %. Het is dus in feite een harddrugs
geworden. De vraag is nu wat mag het HTC gehalte zijn bij de Staatswiet.
De acties tegen roken zijn een succes, zal het roken van Staatwiet bij de acties worden betrokken ?
Als je hasj en wiet vermengt met tabak, rook je ook tabak. Behalve teer, koolmonoxide, en THC krijg
je dan ook nicotine binnen.
Rutte heeft al een voorsprong genomen deze week door mee te delen dat hij een spoedwet wil maken
waarbij het HTC gehalte van alle Cannabis niet hoger mag zijn dan 15 %
Info-noot
In Nederland valt de verkoop van cannabis onder het gedoogbeleid. Gedogen betekent iets toestaan,
terwijl het eigenlijk verboden is.
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