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Voor het PCN was 2018 een bijzonder jaar. We bereikten

het hoogste ledenaantal uit onze geschiedenis: 68 bij het

ter perse gaan van dit jaarverslag. Mede dankzij de

samenwerking met de andere landelijke coffeeshopbond,

de BCD, groeiden we ook in figuurlijke zin en versterkten

we onze positie als gesprekspartner van de overheid. Dat

bleek o.a. uit de deelname van PCN leden aan de

rondetafelgesprekken van de commissie Knottnerus over

de wietexperimenten en de aansluitende expert meetings

bij het ministerie van J & V.

De wietexperimenten zijn in de branche uiteraard een hot

topic. Vrijwel alle coffeeshops juichen regulering van de

achterdeur toe, maar de vorm en voorwaarden van het

experiment maken het moeilijk enthousiast te blijven. Dat

geldt zeker niet alleen voor de ondernemers, maar ook

voor burgemeesters, gemeenteraden en consumenten.

Het PCN blijft zich inzetten voor de belangen van de

ondernemer en een gezonde coffeeshopbranche.

Hoofdstuk 1 gaat over de visie en kernwaarden die daarbij

centraal staan. 

In hoofdstuk 2 komen de verenigingsactiviteiten van het

PCN in 2018 aan de orde. Een hoogtepunt was de

nieuwjaarsbijeenkomst met Vera Bergkamp en Dries van

Agt, die de Koos Zwart Award in ontvangst nam. Het PCN

reikt deze prijs jaarlijks uit aan iemand die zich uitzonderlijk

heeft ingezet voor legalisering en normalisering van

cannabis. 

De zichtbaarheid van het PCN is verder vergroot in 2018.

Wouter van Egmond, PCN vicevoorzitter en woordvoerder,

droeg in talloze media optredens bij aan de discussie over

de toekomst van het cannabisbeleid. Hetzelfde geldt voor

BCD voorzitter Joachim Helms. Hoofdstuk 3 gaat over de

samenwerking tussen PCN en BCD binnen Cannabis

Connect. 

Hoeveel er buiten Nederland gebeurde op het gebied van

cannabis, wordt duidelijk in hoofdstuk 7. Na de legalisering

in Uruguay (2013) en Canada (2018) en de aangekondigde

legalisering in Luxemburg kan de claim dat legaliseren

onmogelijk is vanwege de internationale drugsverdragen

bij het grof vuil. Een aantal PCN-leden ging in Canada

kijken hoe volledige legalisering eruit ziet. Een verslag van

VOORWOORD

dit bezoek is te vinden in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 gaat over de Grass Poll, een grote enquête

onder cannabisconsumenten die inmiddels data bevat van

zo’n 10.000 mensen. Het PCN heeft dit project, geleid

door Nicole Maalsté, van meet af aan ondersteund. De

ondernemer staat centraal in het interview met Anneghien

Kompier (hoofdstuk 7), die een groot aantal coffeeshops

in Noord- en Zuid Nederland bezocht. Hoofdstuk acht

biedt een overzicht van de coffeeshops die in 2018 lid zijn

geworden en een lijst met alle PCN leden per provincie. 

Het PCN gaat het nieuwe jaar tegemoet met een

sterk bestuur en vertrouwen in een legale toekomst.

Ik wens u veel leesplezier met dit eerste sociaal

jaarverslag van het PCN.

Hein Schafrat

Voorzitter PCN

2018
een

bijzonder
jaar
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Missie: waarom zijn we opgericht? 
-   Belangen van onze cannabisondernemingen 

    behartigen.

-   Invloed uitoefenen op landelijk en lokaal 

    overheidsbeleid.

-   Cannabisondernemers met elkaar verbinden.

Visie: wat willen we zijn?
-   Erkende professionele branche in gesprek 

    met de overheid. 

-   Goed imago en professionele uitstraling. 

-   Kunnen functioneren als “gewone” bedrijven 

    met een degelijke bedrijfsvoering.

Kernwaarden: waar geloven we in?

-   Bundeling van krachten vanuit onze ervaring en (PCN)

    geschiedenis.

-   Regulering van het volledige proces van teelt tot 

    gebruik. 

-   Verspreiden van feitelijke kennis. 

-   Het in goede banen leiden van cannabisgebruik.

Strategie: wat moeten we doen?
-   Bouwen aan vereniging en samen opkomen 

    voor onze belangen.

-   Activiteiten die er toe leiden dat de overheid 

    ons erkent als gesprekspartner.

-   Aansturen op het decriminaliseren en 

    normaliseren van cannabisgebruik.

-   Juiste informatie verspreiden. 

Lidmaatschap van een belangen- of branchevereniging is

voor elke ondernemer belangrijk. Niet alleen om op de

hoogte te blijven van brancheontwikkelingen, maar ook

H O O F D S T U K
M i s s i e ,  v i s i e  e n  k e r n w a a r d e n  v a n  h e t  P C N

De geschiedenis van het PCN gaat terug tot 1997, toen in Leeuwarden het

Platform Cannabisondernemingen Friesland werd opgericht. Het PCF werd in

2000 een landelijke vereniging en heet sindsdien Platform

CannabisondernemingenNederland, PCN. De leiding is in handen van een

bestuur, dat regelmatig vergadert op het PCN kantoor in Eindhoven.

omdat je alleen in een georganiseerd verband een

serieuze gesprekspartner voor de overheid kunt zijn.

Het overheidsbeleid is direct van invloed op onze

bedrijfsvoering, maar wij hebben als coffeeshop-

ondernemers de belangrijke praktijkervaring. Daarom

is het voor zowel de overheid als voor de

ondernemers belangrijk om met elkaar in gesprek te

zijn. 

Juist nu er zoveel op de branche afkomt is het van

groot belang om samen op te trekken en effectief te

communiceren met de politiek, de media en andere

stake holders. Hoe meer leden, hoe effectiever we als

vereniging de belangen van coffeeshopondernemers

kunnen behartigen. Nieuwe leden krijgen het eerste

jaar vijftig procent korting op de contributie. 

Meer informatie over het PCN lidmaatschap

is te vinden op de PCN website:

https://platformcannabis.nl/home/leden-

lidmaatschap/lidmaatschap.htm

76
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2H O O F D S T U K

H e t  b e s t u u r  v a n  h e t  P C N

b e s t o n d  i n  2 0 1 8  u i t :

Hein Schafrat                         Voorzitter

Wouter van Egmond              Vicevoorzitter en woordvoerder

Myranda Bruin                       Secretaris

Marcel van Bussel                  Penningmeester (bestuurslidmaatschap beëindigd 15 oktober 2018)

Dick van Haaren                     Vice penningmeester

Rick Brand                              bestuurslid

Ricardo Hewitt                        bestuurslid

Derek Kent                             (aspirant bestuurslid)

Bart Vollenberg                      (bestuurslidmaatschap beëindigd 1 november 2018)

Murat Tagluk                          (bestuurslidmaatschap beëindigd 1 juni 2018) 

Het PCN bestuur vergaderde tien keer in 2018, acht keer op het PCN-kantoor in

Eindhoven, één keer in Tilburg en één keer in Den Bosch. Daarnaast vergaderde het

kernbestuur regelmatig per Skype. Op 6 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats,

bij Bosvreugd in Tilburg. 

Het aantal leden steeg tot 69, het hoogste ledenaantal in de geschiedenis van de bond.

Samen vertegenwoordigen zij 80 coffeeshops. Anno 2018 hebben 103 Nederlandse

gemeenten, ongeveer een kwart van het totaal, één of meer coffeeshops binnen hun

grenzen. Het PCN is nu vertegenwoordigd in 36 steden, van Almere tot Zwolle, ruim een

derde van het aantal coffeeshopgemeenten. In tien van de twaalf provincies zijn PCN leden

gevestigd; alleen in Zeeland en Drenthe heeft het PCN nog geen leden.

Financiën
Door het stijgende ledental groeit de vereniging toe naar een gezonde financiële buffer van

ruim één jaar contributie. Naast de eigen activiteiten ondersteunt het PCN diverse

geestverwante organisaties, stichtingen en initiatieven. 

•  Cannnabis Bevrijdingsdag (official partner)

•  Grass Poll

•  Hestack/Hester Kooistra

•  Stichting Adviesburo Drugs Amsterdam 

    (t.b.v. de campagne Ignore Street Dealers)

•  Stichting Maatschappij & Cannabis

    (Cannabis-Kieswijzer)

•  Stichting Verbond voor Opheffing van het

    Cannabisverbod (VOC)

•  Stichting WeSmoke/CannaWijzer

I n  2 0 1 8  g i n g  h e t  o m  d e  v o l g e n d e  g e e s t v e r w a n t e n :

8
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Nieuwjaarsbijeenkomst PCN in Bosvreugd
Op een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het PCN

in het Tilburgse Bosvreugd ontving voormalig minister-

president en ‘vader van het gedoogbeleid’ Dries van Agt op

17 januari de Koos Zwart Award. Kamerlid Vera Bergkamp

(D66) praatte de coffeeshopondernemers bij over de

wietexperimenten.

Het PCN reikt de Koos Zwart Award elk jaar uit aan iemand

die zich uitzonderlijk heeft ingezet  voor normalisering en

legalisering van cannabis. Omdat Van Agt vorig jaar

verhinderd was op Cannabis Bevrijdingsdag, kreeg hij de

prijs op de nieuwjaarsbijeenkomst. In zijn speech vertelde

Van Agt dat hij zelf nog nooit een stickie had gerookt, maar

dat hij dit vandaag wel wilde proberen. Dat deed hij

overigens niet, maar hij werd wel gefotografeerd met een

joint tussen zijn lippen, een foto die viral ging. 

17 januari:        Nieuwjaarsreceptie PCN en uitreiking Koos Zwart Award 

19-23 maart:    Canada reis Cannabis Connect (zie hoofdstuk 4) 

25 april:            Derde Cannabis Connect ondernemersdag in Den Haag

30 april:            Rondetafelgesprek met commissie Knottnerus in Utrecht

28 mei:             Congres De Transparante Keten 2 in Utrecht

6 juni:               Algemene Ledenvergadering PCN en Meet & Greet in Tilburg

17 juni:             Laatste editie Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam

13 september:  Expertmeeting ministerie J&V over wietexperiment

26 september:  ALV BCD en bijeenkomst voor coffeeshopondernemers in Amsterdam

12 december:   Vierde Cannabis Connect ondernemersdag in Utrecht

Dries van Agt: 'Dit is het jaar van de victorie!'

V.l.n.r.: Dries van Agt, John Roozen (VOC), Raymond Dufour (Stichting Drugsbeleid), Vera Bergkamp en Freek Polak

(VOC en Stichting Drugsbeleid) 

Foto’s: Derrick Bergman / Gonzo Media

10
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Er kwamen zestig leden af op de PCN Meet & Greet op 6 juni.

Met wijze woorden werd in een goede sfeer vanuit verschillende

perspectieven naar het begrip samenwerking gekeken.

Het gaat goed met de coffeeshopbonden en hun

ledenaantal groeit. Logisch, want er zijn veel

veranderingen op komst in coffeeshopland. Een bond is

meer dan een club op afstand, waaraan je jaarlijks

contributie overmaakt om daarna niets meer te doen.

‘Bond’ betekent ‘samenwerkingsverband’ of ‘vereniging’.

Lid zijn houdt ook in dat je samenkomt om ervaringen en

ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen of te adviseren

over praktische zaken. Een ‘samen de schouders eronder

gevoel’ is hard nodig in deze tijd.

Vakantiesfeertje
De Meet & Greet vond plaats bij Bosvreugd in Tilburg, een

mooie buitenplek aan de rand van de stad, in een bosrijke

omgeving. Het weer was zomers, veel aanwezigen liepen

in korte broek en slippers. Er hing een vakantiesfeertje, met

joints, drankjes, hapjes en pizza’s uit een houtoven. Naast

de gezelligheid was er ook een programma met

presentaties. PCN voorzitter Hein Schafrat en BCD

Doorbraak
Van Agt prees Vera Bergkamp voor haar inzet om cannabis

verder te decriminaliseren en verontschuldigde zich dat hij,

na de wijziging van de Opiumwet in 1976, zelf niet meer

had gedaan om ook de teelt te regelen. Maar dat gaat er

nu dan eindelijk van komen. Van Agt: “Makkers, dit is het

jaar van de victorie! Ons heil komt uit Californië en Canada,

de doorbraak is nu echt nabij.” Vera Bergkamp begon haar

speech met felicitaties aan Van Agt, voor wie ze veel

respect heeft. Ze vertelde hoe de onthullingen over

gemanipuleerde WODC onderzoeken naar cannabis en

coffeeshops haar hebben geschokt: “Het ministerie van

justitie en veiligheid is geradicaliseerd als het om

drugsbeleid gaat.”

Bergkamp verzekerde haar gehoor dat ze “boven op de

experimenten blijft zitten” en dat de branche betrokken zal

worden bij de voorbereiding. Ze wees op het belang van

vereniging binnen de coffeeshopbranche en sprak haar

waardering uit voor Cannabis Connect, de koepel van

coffeeshopbonden PCN en BCD en stichting Epicurus.

PCN voorzitter Hein Schafrat constateerde dat “het plantje

meer ruimte krijgt” en dat steeds meer shops zich

realiseren dat zij samen sterker staan. 

Raimond Dufour, voorzitter van de stichting Drugsbeleid,

gaf een historisch overzicht van de ontwikkelingen sinds

de oprichting van de stichting in 1996. Dufour: “Ik prijs me

gelukkig me in gezelschap te bevinden van de meest

effectieve criminaliteitsbestrijders van Nederland: de

coffeeshopondernemers.” Ook hij verwacht dat 2018 het

jaar wordt waarin de coffeeshop eindelijk uit de schaduw

komt. Dufour raadde de ondernemers aan om de

commissie die het experiment gaat begeleiden vóór te zijn

en de politiek de weg te wijzen. 

PCN 

Algemene 

Ledenvergadering 

2018 en Meet & Greet

bijeenkomst

“Samen de schouders eronder”

12 Foto: Vera Bergkamp 13
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voorzitter Joachim Helms vertelden over de samenwerking

van beide bonden. 

Onder de vlag van Cannabis Connect is in korte tijd veel

bereikt. Er zijn een paar drukbezochte ondernemersdagen

geweest. Een aantal ondernemers deed mee aan het door

Cannabis Connect georganiseerde werkbezoek aan

Canada (zie hoofdstuk 4) en een Cannabis Connect

delegatie zat aan tafel bij de commissie Knottnerus. Via de

samenwerking hebben de bonden inmiddels ingangen in

‘Den Haag’. ‘We’ zitten aan tafel. Schafrat benadrukte dat

ook het karakter van de afzonderlijke bonden behouden

moet blijven. “Er zijn gewoon ook dingen die je het beste

als afzonderlijke bond aanpakt.” 

15

Grass Trip
Anneghien Kompier deelde haar ervaringen in Noord-

Nederland, waar zij in 2017 in het kader van de Grass Trip

coffeeshops bezocht om ze te bewegen lid te worden van

een bond. Dimitri Breeuwer, voorman van CannaWijzer

(voorheen WeSmoke), vertelde over de Stichting

Vakbekwaamheid Cannnabisketen (SVCK). De stichting

verzorgt een opleiding goed gastheerschap voor

coffeeshoppersoneel en heeft al ruim 350 mensen

opgeleid. De SVCK was ook betrokken bij het Haarlemse

Keurmerk voor Coffeeshops.

Avites
Coffeeshopondernemer Peter Hendriks presenteerde de

Alliantie van Integere Telers en Shops (Avites). Het idee:

een transparant samenwerkingsverband van telers en

coffeeshops, gebaseerd op een computersysteem dat met

‘stek and trace’ de wiet van teler tot consument volgt. Na

de presentaties leidde Steven Kompier de discussie met

de zaal. Hij stelde dat het in de cannabisketen nu eigenlijk

ieder voor zich is. Shops komen niet op voor telers, maar

veel telers kijken ook met een scheef oog naar de shops. 

Joachim Helms vertelde dat er grote krachten spelen, er

melden zich ook partijen van buitenaf die azen op een

vergunning om legaal cannabis te gaan telen. Hij hoopt dat

er voor het wietexperiment niet slechts vergunningen

worden gegeven aan een paar grote telers. Een groot

aantal teeltvergunningen is veel beter, omdat zo ook de

kleinere telers in staat blijven om te leveren aan

coffeeshops.

Op zondag 17 juni 2018 vond voor de tiende en laatste keer

Cannabis Bevrijdingsdag plaats, in het Flevopark in Amsterdam.

Het PCN was de afgelopen jaren direct betrokken bij het

evenement, georganiseerd door de stichting Verbond voor

Opheffing van het Cannabisverbod (VOC). In 2016, 2017 en 2018

waren we Official Partner en de Koos Zwart Award werd in 2015,

2016 en 2017 uitgereikt op het hoofdpodium. 

In het artikel ‘Onze strijd moet elders verdergaan’ (het Parool

18 juni 2018) gaf Derrick Bergman, VOC voorzitter en coördinator

van Cannabis Bevrijdingsdag, tekst en uitleg over het besluit om

te stoppen. “Het punt is nu gemaakt. Sinds de eerste editie in 2009

op het Museumplein is er zo veel veranderd. De wietpas is geflopt,

de THC-grens is van de baan en Opstelten is weg. De proef met

legale teelt loopt.” 

“Internationaal hebben we de wind in de zeilen. In meerdere

Amerikaanse staten is wiet nu legaal en Canada legaliseert als

eerste land cannabis voor alle volwassenen. Nederland is gidsland

af, maar kan niet achterblijven. We zijn voorbij het dooie punt. Het

is een politiek verhaal geworden. We moeten niet meer in het

Flevopark zijn,

maar in de Tweede Kamer.” 

‘ H e t  p u n t  i s  n u  g e m a a k t ’

Cannabis Bevrijdingsdag 2018:

Foto: Peter Hendriks

De laatste keer



C a n n a b i s  C o n n e c t  i s  e e n
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d
v a n  d r i e  o r g a n i s a t i e s :
h e t  P C N ,  d e  B C D  ( B o n d
v a n  C a n n a b i s
D e t a i l l i s t e n )  e n  d e
s t i c h t i n g  E p i c u r u s
F o u n d a t i o n .

Sinds 2015 werken de beide coffeeshopbonden in

toenemende mate samen, een proces dat zeker in het

begin niet zonder slag of stoot verliep. De uitdaging is

samen op te trekken en af te stemmen waar dat het

meest zinvol is, zonder de eigen identiteit te verliezen. 

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van de drie

organisaties leidt de activiteiten in goede banen en

houdt de onderlinge lijnen kort.

De stuurgroep bestaat uit: Hein Schafrat (PCN), Wouter

van Egmond (PCN), Joachim Helms (BCD), Bart Vollenberg

(BCD / Epicurus), Tino Bos (BCD), Nicole Maalsté

(Epicurus) en Rutger-Jan Hebben (Epicurus). In maart

stuurde Cannabis Connect een brief aan de commissie

Knottnerus, met als voornaamste aandachtspunten:

-  Stem het aanbod in de coffeeshops af op de huidige 

   gedragingen en behoeften van consumenten en monitor

   dit. 

-  Stel geen limiet aan het aantal kwekers en soorten wiet.

   Het aanbod van coffeeshops moet kunnen concurreren

   met het aanbod van de illegale 

   verkoopmarkt.

H O O F D S T U K
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3  C a n n a b i s  C o n n e c t  e n  d e  s a m e n w e r k i n g  v a n

P C N  e n  B C D
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-  Maak coffeeshops verantwoordelijk voor de teelt. Laat 

   ze in eigen beheer of als coöperatie kweken. Zo wordt

   de diversiteit gegarandeerd met een uniek 

   cannabisaanbod waarin de consument vertrouwen heeft.

De boodschap richting Den Haag
Een verslag van de derde Cannabis Connect

ondernemersdag, op 20 april 2018, geeft de boodschap

richting Den Haag uitgebreid weer. Een aantal fragmenten:

Bijna honderd coffeeshopondernemers, allen lid van PCN,

BCD en/of Epicurus, bespraken op een constructieve

manier de boodschap die namens de bonden kon worden

meegegeven aan de commissie. De bespreking bracht

enkele belangrijke nieuwe punten naar voren. Zo stelden

de ondernemers dat het experiment op vrijwillige basis

toegankelijk moet zijn voor alle coffeeshops in Nederland

en dat coffeeshops naast gereguleerde wiet in het begin

ook hun oude assortiment moeten mogen aanbieden. Ook

stelden zij dat het I-criterium niet opnieuw moet worden

ingevoerd.

Gefaseerd reguleren
De boodschap luidt dat het experiment ‘a second best

option’ is. Eigenlijk is het veel beter meteen te beginnen

met het gefaseerd reguleren van de gehele cannabisketen.

Het experiment vertraagt de overgang naar een situatie

waarin de cannabissector als normale bedrijfstak wordt

gezien. Als er toch wordt gekozen voor een experiment

moet het uitgangspunt zijn om het illegale aanbod

(‘straathandel’) terug te dringen. Cannabisconsumenten

moeten zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het

gereguleerde aanbod in de coffeeshops. Op die manier

neemt het criminele deel van de cannabismarkt in omvang

af. Coffeeshops zijn de best denkbare schakel tussen

vraag en aanbod van cannabis. Ze hebben jarenlange

ervaring met de verschillende cannabisproducten en

weten wat er op de markt speelt. Ook hebben ze zicht op

de aanvoer van cannabis en feeling met de consument.

Het experiment heeft geen kans van slagen zonder

coffeeshops.

Een belangrijke boodschap is dat alle coffeeshops in

Nederland moeten kunnen deelnemen, niet alleen de

coffeeshops in een klein aantal gemeenten. Verder moet

die deelname op vrijwillige basis zijn en in fases worden

ingevoerd. Door in fases steeds meer coffeeshops aan het

experiment te laten deelnemen verloopt de transitie naar

de gereguleerde markt rustig en ontstaan geen chaotische

en onoverzichtelijke situaties waarbinnen de illegale

verkopers hun slag kunnen slaan. Als het experiment goed

verloopt zullen steeds meer coffeeshops zich bij het

experiment aansluiten.

Dwaalgedachte
Cannabis Connect ziet het experiment als een transitie

(overgang) van een illegale naar een gereguleerde

achterdeur. Dat is een onomkeerbaar proces. Na de start

van het experiment is er geen weg terug. De eerder

voorgestelde afbouwperiode van het experiment is dan

ook een dwaalgedachte. Cannabis Connect stelt ook voor

om de fasering te betrekken op het assortiment

cannabisproducten in de shops. In eerste instantie biedt

een coffeeshop dan naast het bestaande assortiment (van

niet-gereguleerde aanbieders) ook gereguleerde wiet aan.

Zo kan er gekeken worden hoe de gereguleerde wiet valt

bij de consumenten. 

Zo nodig kan er worden bijgestuurd in het gereguleerde



aanbod zodat dit aantrekkelijker wordt voor de consument.

Uiteindelijk moet het gereguleerde aanbod zo aantrekkelijk

zijn voor de consument dat het illegale aanbod zich uit de

markt prijst. Er moet continu worden gemonitord en

bijgestuurd. Als er knelpunten zijn moet er snel kunnen

worden geschakeld. Met deze stapsgewijze aanpak zullen

coffeeshops niet in de problemen komen.

Testen
Als een deel van de coffeeshops wel gereguleerde wiet kan

verkopen en een ander deel van de coffeeshops nog niet,

dan ontstaat er een vreemde situatie. In de ene coffeeshop

kan een consument dan wiet kopen die is getest (kwaliteit,

THC/CBD, terpenen, pesticiden) met productinfo op het

label en in een andere shop niet, omdat die shop niet

mag testen. Het moet dus ook voor shops die

(nog) niet deelnemen aan het experiment

mogelijk worden om wiet te testen.

Daarvoor is een grotere bedrijfsvoorraad

nodig. De maximering van 500 gram

handelsvoorraad moet daarom

komen te vervallen.

Breekpunten
Voor de cannabissector gelden een aantal breekpunten.

Cannabis Connect liet de commissie weten dat de

coffeeshops alleen kunnen deelnemen aan het experiment

als:

-  Er geen maximering van het THC gehalte geldt

-  Er voldoende, kwalitatief en divers aanbod is

-  De verkoop van buitenlandse cannabis (met name hasj)

   in beginsel mogelijk blijft

-  De verkoopprijs van de gereguleerde cannabis niet te 

   veel afwijkt van de huidige verkoopprijs

-  De gereguleerde cannabis niet wordt bestraald

Internetconsultatie wietexperiment
Op 22 december 2018 diende Cannabis Connect een

reactie van negen pagina’s in voor de internetconsultatie

over de Algemene Maatregel van Bestuur over het

wietexperiment. Er zijn 54 reacties ingediend, zie

www.internetconsultatie.nl/geslotencoffeeshopketen/reac -

ties

Een aantal citaten uit de reactie van 

Cannabis Connect:

In het kader van de uitwerking van het experiment gesloten

coffeeshopketen hebben uw ambtenaren en

vertegenwoordigers van Cannabis Connect verschillende

keren met elkaar gesproken. Wij stellen het zeer op prijs

dat uw ambtenaren erkennen dat de inbreng van de

coffeeshopsector van cruciaal belang is voor een praktisch

uitvoerbaar experiment. Tijdens deze gesprekken konden

wij onze voorgenomen reactie en kritische kanttekeningen

persoonlijk toelichten. Ook bood dit de gelegenheid om

onze zorgen te delen over de bereidwilligheid van

coffeeshops om onder de voorgestelde voorwaarden deel

te nemen aan het experiment.

Onnodige risico’s
In de beoogde opzet van het experiment wordt aan

ongeveer 10% van de coffeeshops de mogelijkheid

geboden om gereguleerde hasj- en wietvariëteiten aan

consumenten te leveren en de inkoop met facturen te
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van de coöperatie op een eigen locatie. De

(mede)verantwoordelijkheid voor het toezicht op de

productie en de bedrijfsvoering van de aangesloten leden

ligt in dit model bij de coöperatie. 

Economische ontwikkeling en het belang

voor de BV Nederland
De legalisering van cannabis neemt internationaal en in de

ons omringende EU-landen een grote vlucht. Nederlandse

bedrijven en kennisinstituten zijn wereldwijd

toonaangevend in alle segmenten van de landen tuinbouw.

Dat geldt ook voor de productie van (medicinale) cannabis.

Nederlandse bedrijven exporteren deze hoogwaardige

kennis en expertise momenteel vooral naar het buitenland

waar ruimere mogelijkheden zijn voor de productie van

(medicinale) cannabis. Een beperkt experiment zal het

onderzoek en de ontwikkeling in Nederland doen

stagneren. Wij zouden het weglekken van deze kennis

graag beperken en in overleg met betrokken partijen

effectief willen inzetten voor het welslagen van het

experiment en de ontwikkeling van een legale en

florerende Nederlandse cannabisindustrie.

Meer informatie over Cannabis Connect:

www.cannabisconnect.nl
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verantwoorden. De overige 90% van de gedoogde

coffeeshops blijft in deze opzet nog vier tot zes jaar

volledig afhankelijk van illegale leveranciers. Het betreft

dus een kleinschalig experiment. De gevolgen zullen

echter merkbaar zijn op de totale cannabismarkt in

Nederland (zowel de gedoogde markt als de illegale

markt). Er staat immers geen muur om de tien

experimentgemeenten. Wanneer aan deze opzet wordt

vastgehouden dan voorzien wij onnodige risico’s voor de

volksgezondheid en de openbare orde (onrust, overlast en

waterbedeffecten).

Daarnaast maken coffeeshops zich zorgen over de

verplichte deelname aan het experiment, de afbouw van

het experiment, het verbod op de verkoop van

buitenlandse hasj, de handhaving van het I-criterium in

grensgemeenten en de verplichting om uitsluitend

voorverpakte consumentenhoeveelheden te verkopen.

Clean sweep
Ons belangrijkste zorgpunt is de abrupte overgang van een

illegaal aanbod naar een gereguleerd aanbod.

Coffeeshops kunnen hun huidige assortiment niet in een

keer vervangen door een compleet nieuw aanbod. Daarbij

hebben telers met een vergunning de tijd nodig om

producten te kweken die aansluiten bij de behoefte van

cannabisconsumenten. De huidige opzet van het

wietexperiment gaat uit van een ‘clean sweep’. Dit

betekent dat alle coffeeshops in de deelnemende

gemeenten van de ene op de andere dag een volledig

nieuw assortiment aan de consument bieden. Omdat niet

duidelijk is of legale telers voldoende wiet en hasj van

goede kwaliteit kunnen produceren, bestaat het risico dat

consumenten uitwijken naar de illegale markt en naar

coffeeshops die niet in het experiment zitten.

Gefaseerde invoering
Een gefaseerde invoering kan deze ongewenste effecten

grotendeels voorkomen dan wel tijdig bijsturen. Door de

gereguleerde producten stap voor stap toe te voegen aan

het bestaande assortiment kan goed worden onderzocht

in hoeverre deze voldoen aan de vraag van de consument.

Dit geeft de deelnemende coffeeshops en de aangewezen

telers de mogelijkheid om hun aanbod aan te passen aan

de vraag van de markt. Op deze wijze kan het illegale

aanbod stapsgewijs worden vervangen en kan er tijdig

worden bijgestuurd wanneer ongewenste effecten

optreden. Een gegarandeerde continue toelevering van de

gewenste variëteiten hasj en wiet is daarvoor een cruciale

voorwaarde.

Open vergunningenstelsel
Cannabis Connect is daarom voorstander van een lokale,

kleinschalige en beheersbare opzet van de gereguleerde

cannabisproductie. Dat betekent dat er een open

vergunningenstelsel moet komen waarbij het aantal

teeltvergunningen niet bij voorbaat wordt beperkt. Op die

manier kunnen ook cannabistelers die het vertrouwen

hebben van de coffeeshops legaal gaan participeren. De

kwaliteit en kwantiteit van het aanbod op de illegale markt

wordt daardoor tevens significant beperkt. Daarmee wordt

een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de

doelstellingen van het experiment. 

De productie kan bijvoorbeeld plaatsvinden in

teeltverzamelgebouwen waar verschillende telers onder

één dak een eigen teeltruimte exploiteren. Een andere

mogelijkheid is een coöperatiemodel. In dit model

produceren autonome telers wiet en hasj onder vergunning OP
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The Vault
Veel indruk maakte de centrale opslagruimte, “The Vault”, waar alle gedroogde cannabis en cannabisproducten worden

bewaard. Er passeerde een werknemer met een karretje met zeker 35 zakken wiet. Elke zak bevat 750 gram, dus daar

kwam de toegestane voorraad van zo’n vijftig coffeeshops voorbij... Een van de Engels sprekende deelnemers vatte

zijn indrukken samen als “impressing and depressing”. Het gevoel dat Nederland hopeloos achterloopt werd bij iedereen

versterkt. Wat we hier zagen vormde wel een heel groot contrast met de kabinetsplannen voor een experiment met

gereguleerde cannabisteelt. 

De adviescommissie én de Tweede Kamer commissie voor justitie en veiligheid zouden deze rondleiding moeten doen.

Wie deze faciliteit heeft bezocht, begrijpt dat onze regering een achterhoedegevecht voert, dat de Nederlandse belangen

fors schaadt. Want ook dat werd duidelijk: een groot deel van de know how over de teelt én een flink deel van de

soorten cannabis komt uit Nederland. 

Oempa Loempa
Nabij Toronto kreeg de groep een rondleiding bij TerrAscend, dat zich vooral richt op medicinale cannabis. Tijdens het

omkleden voor de rondleiding viel de term Oempa Loempa al snel: we moesten een overal aan, een haarnetje,

schoenbeschermers, mond- en baardkapje en zwarte rubberen handschoenen. Bij de ingang van elke ruimte stonden

bakken met desinfecterende vloeistof om je schoenen nog een keer te ontsmetten. Voordeel was dat we nu wel ín de

kweekruimten mochten komen. 

Wellicht geruststellend voor bezorgde bestuurders en politici: de bewaking en beveiliging van het bedrijf had nauwelijks

meer om het lijf dan die van een accountantskantoor. Een simpel hek en wat camera’s en geen bedrijfsnaam op de

gevel. Planten stelen heeft weinig zin en de voorraad ligt, net als bij Tweed, opgeslagen in een goed beveiligde ruimte.

Nadat we bij Tweed een grootschalige binnenkwekerij voor recreatieve wiet hadden bekeken en bij TerrAscend een

medicinale producent was het tijd voor een derde variant: een kaskweker.

Het was een uitzonderlijk reisgezelschap, dat in maart 2018 naar Canada vloog voor

een werkbezoek aan drie legale cannabis kwekerijen. Een onvergetelijke ervaring,

die naast optimisme over de toekomst ook veel stof tot nadenken opleverde. 

In totaal waren 21 coffeeshops uit veertien steden vertegenwoordigd, grotendeels

eigenaren maar ook personeelsleden. Daarnaast reisden advocaten Maurice

Veldman en Ilonka Kamans mee, August de Loor, Nicole Maalsté, Rutger-Jan

Hebben en Derrick Bergman (stichting VOC). Al op Schiphol werd gegrapt over het

neerstorten van het vliegtuig; daarmee zou een flink deel van de Nederlandse

cannabisbranche in één klap verdwenen zijn. 

Canopy
Om het eerste reisdoel, Tweed / Canopy Growth in Smith Falls, te bereiken vloog

het gezelschap naar Ottawa, zo’n 400 kilometer van Toronto. Daarna ging het per

bus naar Smith Falls. Het adres, Hershey Road 1, verwijst naar het vorige leven van

de fabriek. Tot 2008 was dit een van de grootste chocoladefabrieken van Canada.

Cazz Bham was investeringsbankier voordat hij bij Tweed ging werken als manager

International Development. Vriendelijk en geduldig leidde hij de groep door de

faciliteit, de verschillende groei- en bloeiruimtes en de installaties die zorgen voor

de voeding, de luchtkwaliteit en luchtvochtigheid. 

De droogruimtes waren off limits en de planten mochten we alleen achter glas zien,

maar foto’s maken was toegestaan. Bham vertelde dat ze bezig zijn met het

samenvoegen van kweekruimtes tot “mega rooms”. Alles is gericht op productie;

de verwachting is dat de legalisering van recreatieve cannabis een enorme stijging

van de vraag zal veroorzaken. Medicinale cannabis is al sinds 2003 legaal in Canada.

Uit alles werd duidelijk dat Tweed kosten noch moeite spaart om haar leidende

positie in de legale cannabiswereld vast te houden. De faciliteit beschikt over

laboratoria met topklasse apparatuur voor onderzoek en productielabs voor olie en

capsules.

4H O O F D S T U K
W e r k b e z o e k  a a n  C a n a d a :
h e t  b e l o o f d e  c a n n a b i s  l a n d ?
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microbreweries. Eén ding is zeker: we kunnen veel leren van de ervaring van Canada met cannabis. Deze keer hoeven

we het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. 

Coffeeshop
Wat de Canadezen nog steeds van ons kunnen leren is de ruim veertig jaar ervaring die in ons land is opgedaan met

de detailhandel van cannabis: de coffeeshop. Zoals profeten niet in eigen land worden geëerd, zo gaan veel

Nederlanders voorbij aan de kracht van het concept coffeeshop en hun sociale functie. De vertrouwde en veilige

omgeving die de coffeeshop biedt, de expertise en het gevarieerde aanbod, maar zeker ook het contact met anderen:

het is -nog steeds- uniek in de wereld. Politici lijken nauwelijks te beseffen hoe bijzonder de coffeeshop is en hoe

effectief zij de markten van soft- en hard drugs scheidt en de leeftijdsgrens bewaakt. 

De blijvende indruk die het werkbezoek aan Canada achterlaat is dat legalisering van cannabis onvermijdelijk is

geworden. Deze trein is niet meer te stoppen. 

Nederlandse oorsprong
Wat we bij CannTrust in Niagara zagen overtrof alles. Tienduizenden vierkante meters in een enorm kassencomplex,

met een capaciteit van 40.000 kilo per jaar. Onze gids Brady Green, head grower, maakte indruk met zijn kennis over

elk aspect van de teelt. Hij vertelde dat CannTrust aanvankelijk vooral werkte met zaden van Paradise Seeds, de

Amsterdamse zadenbank van Luc Krol. Ook de systemen in de kassen zijn grotendeels van Nederlandse oorsprong.

Recent vertelde een Nederlandse kassenbouwer in het RTL4 journaal hoe hij in Canada kassen bouwt voor cannabis

en hoe jammer het is dat we dat in ons land niet doen. 

Dat gevoel overheerste ook bij de deelnemers aan de Canada reis: wat laat ons land een hoop kansen liggen en hoe

mooi zou het ook bij ons kunnen zijn. Natuurlijk: hoe ver Canada ook op ons voor ligt, niet alles wat daar gebeurt zou

ook in Nederland goed werken. Naast de teelt op industriële schaal door bedrijven als CannTrust, moet er ook ruimte

zijn voor kleine spelers. “Craft cannabis” noemen ze dat hier, naar analogie met kleine bierproducenten of
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Uit de antwoorden van de

respondenten blijkt verder:

1. De Nederlandse cannabisconsument

heeft meer vertrouwen in vrienden,

bekenden en gepercipieerde

ervaringsdeskundigen dan in de

overheid en experts.

2. Feiten en cijfers zijn minder belangrijk

dan beleving en ervaringen.

3. De Nederlandse cannabisconsument

is gewend om te kunnen kiezen uit een

zeer gevarieerd aanbod qua beleving

soorten, prijzen en hoeveelheden.

4. De drempel om uit te wijken naar de

illegale markt of om zelf te kweken is

laag.

Op basis van de Grass Poll resultaten

komt Maalsté tot de volgende

aanbevelingen voor het experiment met

gereguleerde cannabisteelt:

1. Ga niet uit van gemiddelden, maar

zorg dat het gereguleerde aanbod ook

aansluit bij cannabisconsumenten met

specifieke wensen en gedragingen.

Geen limiet aan het aantal kwekers en variëteiten. Ruimte voor verschillende businessmodellen. Laat coffeeshops vrij

in soorten, prijzen, verpakkingen en verkoophoeveelheden die zij hanteren.

2. Betrek coffeeshops bij de teelt. Zo wordt diversiteit gegarandeerd met een uniek cannabisaanbod waarin de

consument vertrouwen heeft.

3. Maak bij het informeren van cannabisconsumenten gebruik van vertrouwde informatiebronnen en houd er rekening

mee dat zij intuïtieve keuzes maken.

4. Geleidelijke transitie van illegale naar gereguleerde markt zodat bijsturing mogelijk is. Niet in één keer het hele

assortiment via legale leveranciers. Begin met ‘willing’ (geen verplichte deelname van alle shops in een gemeente).

Monitor gedragingen en wensen van consumenten voortdurend en stuur bij.

Meer informatie over de Grass Poll is te vinden op www.grasspoll.nl

   I.   De Nederlandse cannabismarkt is een

       selfregulating market.

   II.  De Nederlandse cannabisconsument is 

       een ‘gevoelsconsument’.

   III. Coffeeshops hanteren diverse 

       businessmodellen om aan te sluiten bij de 

       verschillende wensen en gedragingen van 

       cannabisconsumenten. 
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5H O O F D S T U K G r a s s  P o l l :
d e  s t e m  v a n  d e

c o n s u m e n t

O m  h e t  a a n b o d  v a n  c o f f e e s h o p s  b e t e r  t e

l a t e n  a a n s l u i t e n  b i j  d e  w e n s e n  e n

g e d r a g i n g e n  v a n  c a n n a b i s c o n s u m e n t e n  i s

i n  o p d r a c h t  v a n  C a n n a b i s  C o n n e c t  d e

G r a s s  P o l l  o n t w i k k e l d .  H e t  p r o j e c t  w o r d t

g e l e i d  d o o r  c a n n a b i s e x p e r t  e n  s o c i a a l

w e t e n s c h a p p e r  N i c o l e  M a a l s t é .  Z i j  d o e t

s i n d s  d e  v r o e g e  j a r e n  n e g e n t i g  o n d e r z o e k

n a a r  c a n n a b i s  e n  c o f f e e s h o p s  e n

p u b l i c e e r d e  e r  d r i e  b o e k e n  o v e r .  D e  G r a s s

P o l l  w e r d  g e l a n c e e r d  o p  C a n n a b i s

B e v r i j d i n g s d a g  2 0 1 6  e n  i s  i n m i d d e l s  d o o r

r u i m  9 . 5 0 0  c a n n a b i s c o n s u m e n t e n

i n g e v u l d .  

T i j d e n s  h e t  T r i m b o s  c a n n a b i s c o n g r e s  i n

U t r e c h t  o p  3 0  o k t o b e r  2 0 1 8  p r e s e n t e e r d e

M a a l s t é  e e n  a a n t a l  c o n c l u s i e s  v a n  d e

G r a s s  P o l l .  

26



Hoe reageerden de coffeeshopondernemers

die je sprak? 
“Heel wisselend. Myranda en ik hebben een aantal

eigenaren kunnen overtuigen van de kracht van het

bundelen, zij zijn lid geworden. Helaas zijn er nog genoeg

coffeeshopondernemers over die niets te maken willen

hebben met een bond. Die groep kun je grofweg in tweeën

delen. De eerste zijn ondernemers die al jaren in het vak

zitten en een goede verhouding hebben met het lokale

bestuur. Zij vinden dat het goed gaat zoals het gaat en

willen zich niet conformeren aan een bond. De tweede

groep bestaat uit ondernemers die het liefst ondergronds

willen blijven en niets met reguleren of wat dan ook te

maken willen hebben.”

“Bij veel coffeeshops werden we hartelijk ontvangen,

ongeacht of ze zich wilden aansluiten bij een bond of niet.

Het werd zeer op prijs gesteld dat er aandacht was voor

de ondernemer in de cannabiswereld en veel ondernemers

deelden hun verhaal met ons. Over het ontstaan van hun

shop, de lange weg die ze hebben afgelegd en de

problemen waar ze tegen aan zijn gelopen. Dit varieert van

het openen van een bankrekening, erkenning van de

“bovenwereld” voor hun bestaan tot de soms moeizame

relaties met lokale bestuurders en ondernemers in de

buurt.” 

“Wat mooi is om te zien: er ontstaat een nieuwe generatie,

de kinderen van, die met een frisse wind een nieuwe koers

varen. Opvallend was dit in Friesland, waar woorden als

vrouwvriendelijk en gender-neutraal vielen bij de

presentatie van de shop. Een totaalvisie op het door hen

uit te voeren beleid, heel leuk en enthousiast!”

Waarom is het belangrijk om lid te worden

van het PCN?
“Ik denk dat het voor een coffeeshopondernemer van het

grootste belang is om zich nu aan te sluiten bij de bond,

vanwege de politieke ontwikkelingen in binnen- en

buitenland. De tijden veranderen en het beleid gaat

veranderen. Zoals het was is voorbij. Dan kun je beter met

elkaar de transitie ingaan en een adviserende rol

aannemen. Om dat krachtig te doen moet je bundelen,

zodat je gehoord wordt.” 

“De kennis ligt in de cannabiswereld, die draait al ruim

veertig jaar en zonder deze kennis kún je geen goed beleid

maken. Daarom moeten we samen optrekken en elkaar

waar nodig ondersteunen. Een bond kan namens en in

samenspraak met de ondernemers aan tafel zitten met

bestuurders en andere stakeholders. Zoals ik meerdere

keren hoorde op de Cannabis Connect ondernemersdag

op 12 december in Utrecht: we zitten nu aan tafel, we

staan niet langer op het menu!”
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In 2017 ging Anneghien Kompier in het kader van de “Grass Trip” op bezoek bij een groot aantal coffeeshops in het

Noorden van Nederland. Behalve informatie verzamelen en ondernemers informeren over Cannabis Connect probeerde

ze ondernemers te bewegen lid te worden van een landelijke coffeeshopbond. In 2018 bezocht ze, vaak samen met

PCN bestuurslid Myranda Bruin, PCN-leden en niet georganiseerde coffeeshops in het zuiden en oosten van het land.

In dit interview vertelt ze over haar ervaringen on the road en over het belang om juist nu samen op te trekken.   

Je hebt in verschillende regio’s coffeeshops bezocht: merkte je duidelijke verschillen?
“Het grootste regionale verschil is het verbod om aan buitenlanders te verkopen, het ingezetenen-criterium. Maar dat

geldt alleen in de grensgemeenten in het zuiden. Verder zijn er niet echt regionale verschillen te merken binnen de

coffeeshops, los van het taalgebruik zoals de dialecten. De functie van een coffeeshop is dezelfde.”

Wat was je boodschap aan de coffeeshops?
“De belangrijkste boodschap is de noodzaak tot het bundelen van krachten op dit moment, met de politieke

veranderingen en de internationale ontwikkelingen. Samen sta je sterk! En niet uitgaan van de underdog positie maar

de kansen zien om de opgedane kennis in de laatste veertig jaar te benutten om advies uit te brengen naar derden.”
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JANUARI
1 Januari: In Californië, de eerste Amerikaanse staat die in 1996 medicinale cannabis legaliseerde, is ook adult

use nu legaal, inclusief teelt, verkoop en thuisteelt. Met 39 miljoen inwoners is Californië de grootste staat qua

bevolking en de zesde economie ter wereld. 

17 januari: Drukbezochte PCN nieuwjaarsbijeenkomst in Tilburg, met als speciale gasten Dries van Agt en Vera

Bergkamp. “2018 is het jaar van de victorie!” aldus Van Agt na het in ontvangst nemen van de Koos Zwart Award. 

7H O O F D S T U K
H E T  J A A R  V A N  M A A N D  T O T  M A A N D

JAN

FEBRUARI
8 Februari: Kabinet verstuurt concept wetsvoorstel ‘Uniform experiment gesloten coffeeshopketen’ voor advies

naar o.a. de Raad voor de Rechtspraak, politie en VNG.

13 februari: Stichting Clean Air Nederland wint rechtszaak over rookruimtes in de horeca. Paul Blokhuis,

staatssecretaris van VWS, zegt in een reactie dat “linksom of rechtsom het einde in zicht komt voor alle

rookruimtes”. 

23 februari: Ministers Grapperhaus en Bruins infomeren de Kamer over instelling van de adviescommissie

Experiment gesloten coffeeshopketen, geleid door André Knottnerus. 

FEB

MAART
1 Maart: Het I-criterium sneuvelt ook in Tilburg. Buitenlandse bezoekers zijn weer welkom in de coffeeshops. 

19-23 maart: Een groep coffeeshopondernemers, onder wie een aantal PCN leden, brengt een werkbezoek aan

Canada en bezoekt drie grote legale cannabisproducenten.

21 maart: Gemeenteraadsverkiezingen. PCN voert opnieuw een opkomstbevorderings-campagne i.s.m. de

stichting Maatschappij & Cannabis / Cannabis-Kieswijzer.

29 maart: De Vereniging Nederlandse Gemeenten uit in een brief aan minister Grapperhaus fundamentele kritiek

op de plannen voor het wietexperiment. 

MRT
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APRIL
25 April: Derde Cannabis Connect ondernemersdag in Den Haag.

30 april: Rondetafelgesprek commissie Knottnerus met Cannabis Connect delegatie, o.a. Wouter van Egmond,

Hein Schafrat, Joachim Helms, Rutger-Jan Hebben en Nicole Maalsté. 

H E T  J A A R  V A N  M A A N D  T O T  M A A N D

APR

MEI
28 Mei: Congres De Transparante Keten 2 in Utrecht.

MEI

JUNI
6 Juni: PCN combineert de Algemene Ledenvergadering met een Meet & Greet bijeenkomst. Er zijn presentaties

van Dimitri Breeuwer (stichting CannaWijzer), Peter Hendriks (Avites), Joachim Helms (BCD) en August de Loor

(Adviesburo Drugs). 

17 juni: In het Amsterdamse Flevopark vindt voor de tiende en laatste keer Cannabis Bevrijdingsdag plaats. Het

PCN is opnieuw Official Partner van het evenement. 

20 juni: De adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen publiceert haar rapport, ‘Een experiment met

een gesloten cannabisketen’. 

30 juni: PCN lid Anytime Alkmaar viert 40-jarige bestaan met een groot feest in De Victorie.

JUN
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JUL

AUG

SEPT
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6 JULI
6 Juli: Ministers Grapperhaus en Bruins reageren in een brief aan de Tweede Kamer op het rapport van de

commissie Knottnerus. Het kabinet weigert een belangrijk deel van de aanbevelingen van de commissie over te

nemen.

15 AUGUSTUS
15 Augustus: Drankgigant Constellation Brands, bekend van o.a. Corona bier, investeert 3,4 miljard euro in de

Canadese cannabisproducent Canopy Growth. Ook Coca Cola is in gesprek met een legale cannabisproducent. 

20 augustus: De Bakkerij / De Apotheker, de oudste coffeeshop van Eindhoven en een van de oudste van het land,

wordt voor onbepaalde tijd gesloten door de burgemeester. 

21 augustus: Hof Leeuwarden veegt de ontnemingsvordering tegen Doede de Jong, ‘s lands bekendste wietkweker

en in 2014 winnaar van de Koos Zwart Award, van tafel. Een enorme opluchting na acht jaar onzekerheid en

dreigend verlies van Doede’s boerderij in Appelscha.  

SEPTEMBER
24 september: In Nieuwsuur zegt criminoloog Cyrille Fijnaut dat er grote kans is dat het wietexperiment faliekant

mislukt als het kabinet vasthoudt aan de beperkte opzet. 

26 september: Cannabis Capital Convention in EYE film museum Amsterdam, de eerste conferentie in Nederland

voor beleggers in de legale cannabis industrie. 
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OKT

NOV

DEC

36

OKTOBER
2 oktober: ‘Brabant jubelt niet meer over wietproef kabinet’, meldt het Eindhovens Dagblad. De Amsterdamse
burgemeester Femke Halsema vraagt het kabinet per brief om aanpassing: de verplichte deelname van
coffeeshops moet van tafel, het aantal soorten moet omhoog. 
6 oktober: Radioprogramma Argos onthult dat de cijfers uit het geruchtmakende rapport ‘Integraal Appèl’ over de
wietteelt in Tilburg zijn gebaseerd op één enkele, dubieuze bron. 
17 oktober: Canada legaliseert als eerste G7 land cannabis. Ook Nederlandse media berichten uitgebreid over
deze mijlpaal en de achterstand van Nederland. 
31 oktober: Het Hooggerechtshof van Mexico oordeelt dat het cannabisverbod strijdig is met de grondwet, een
grote en fundamentele stap richting legalisering. 

NOVEMBER
1 november: Medicinale cannabis wordt -zeer beperkt- legaal in het Verenigd Koninkrijk. 
6 november: Bij de tussentijdse verkiezingen in de VS legaliseert Michigan als tiende staat recreatieve cannabis.
Volwassenen mogen zo’n 70 gram cannabis bij zich hebben en 280 gram thuis bewaren. Thuisteelt van maximaal
12 planten per huishouden is legaal. Een op de vier Amerikanen woont nu in een staat waar cannabis helemaal
legaal is. 
7 november: De kritiek op de wietexperimenten blijft toenemen. De Eindhovense burgemeester Jorritsma (VVD):
‘Er worden zoveel voorwaarden gesteld dat het geen zin meer heeft om te spreken van een experiment.’
8 november: De partij van de nieuwe Mexicaanse president López Obrador dient een wetsvoorstel in om openbaar
gebruik, teelt en verkoop van cannabis te legaliseren. ‘A major change to the country’s narcotic strategy’, schrijft
de Engelse krant The Guardian.  
13 november: Het kabinet publiceert de Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) over het wietexperiment,
‘consultatie ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen’. Via internet kunnen belangstellenden tot 24
december 2018 suggesties doen voor verbetering. De keuze van de deelnemende gemeenten wordt uitgesteld
tot voorjaar 2019. 

DECEMBER:
3 december: De nieuwe regering van Luxemburg kondigt in haar regeerakkoord volledige legalisering van cannabis
aan: bezit, gebruik, kweek en verkoop. Luxemburg zou daarmee het eerste Europese land worden dat cannabis
volledig legaliseert. 
7 december: Altria, producent van o.a. Marlboro en Lucky Strike sigaretten, investeert 1.8 miljard dollar in het
Canadese cannabisbedrijf Cronos en verwerft zo een belang van 45%.
14 december: Medicinale thuiskweker René Barendse wordt door de rechter schuldig verklaard wegens het kweken
van vijf planten, maar krijgt geen straf. Barendse had zijn vervolging zelf afgedwongen met een artikel 12
procedure. Hij gaat in hoger beroep.
25 december: Het parlement van Thailand legaliseert medicinale cannabis, als eerste land in Azië. Somchai
Sawangkarn, voorzitter van het parlementair comité dat de wet opstelde, noemde de legalisering ‘een
nieuwjaarscadeau aan de Thaise regering en het Thaise volk’. 
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Notos Leerdam (herintredend lid)

’t Grasje Utrecht (herintredend lid)

Pink Eindhoven (herintredend lid)

Skunk Sittard

Willy Wortel Sativa Haarlem

Willy Wortel Sensemillia Haarlem

Greenhouse United Amsterdam

Birdy Haarlem

Chip ’n Dale Den Bosch

Tuda Fruta Rotterdam

The Reef Rotterdam

Simpel Minds Den Haag

Sky High Zwolle

The 4 Floors Rotterdam

UTurn Haarlem

Noorderlight X Etten-Leur

Columbus Cannabis Store Harderwijk

De Muze Tilburg

Sonny Time bv Out of Time Rotterdam

Dreadlock/Jetset Nijmegen

New Wave Eindhoven

De Wit Heerenveen

Mary Jane Maastricht

Dees/De Driemaster Groningen

The Clown Groningen

8H O O F D S T U K
O V E R Z I C H T  N I E U W E  L E D E N  2 0 1 8

E N  L E D E N  P E R  P R O V I N C I E

N i e u w e  P C N  l e d e n  2 0 1 8

UTurn, Haarlem
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uTurn Haarlem

Willy Wortel Sativa Haarlem

Willy Wortel Sensimillia Haarlem

De Verdamper Heerhugowaard

De Groene Gaper Hoofddorp

Zuid-Holland (14)

Simpel Minds Den Haag 

De Bovenstad Gorinchem

Notos/Stichting Darius Leerdam 

Sonny Time BV Rotterdam

Out of Time Rotterdam

Quasi Maassluis

Café Collosseum Rotterdam

The Reef Rotterdam

High Tea Rotterdam

Tuda Fruta Rotterdam

V.O.F. G. de Zwaan Rotterdam

The 4 Floors Rotterdam

Out of Time Puck Rotterdam

Limonade Café Pasop Schiedam

Spiegelbeeld Vlaardingen

Xpresso Zwijndrecht

Noord-Brabant (17)

Canna Nederland BV Breda

De Baron Breda

Fly ’n High Breda

Het Paradijs Breda

Pax Breda

Chip ’n Dale Den Bosch

Expres’zo Den Bosch

Meetpoint Den Bosch

Eurogarden Eindhoven

High Times Eindhoven

New Wave Eindhoven

Pink Eindhoven

De Muze Tilburg

The Grass Company Tilburg

Toermalijn Tilburg 

De Jungle Oss

Noorderlight X Etten-Leur

De Vrolijke Gaper Gorichem

Limburg (4) 

Mary Jane Maastricht

Skunk Sittard

De Hobbit Weert

Paradox Weert
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Groningen (6)

De Medley Groningen

Dees/De Driemaster Groningen

Metamorphose Groningen

The Clown Groningen

Stichting Wiz-Art Stadskanaal

TOV Veendam

Friesland (2)
De Os Leeuwarden

De Wit Heerenveen

De Verdamper (erelid) Heerhugowaard

Overijssel (3)
Het Binnenhof Zwolle

Sky High Zwolle

The New Balance Zwolle

Flevoland (1)
Koffie en Dromen Almere

Gelderland (4)
Power Flower Apeldoorn

Columbus Cannabis Store, Harderwijk

Dreadlock/Jetset Nijmegen

Utrecht (3)
Gallery Colorado B.V. Utrecht 

’t Grasje Utrecht

Hacas Soest

Noord-Holland (15)
Anytime Alkmaar

Greenhouse United Amsterdam

Dampkring Amsterdam 

Othala BV Amsterdam

Sensi-Seed B.V. Amsterdam

Best Friends Amsterdam

Splif Beverwijk

De Poort Enkhuizen

Birdy Haarlem

Maximillian Haarlem

P C N  L E D E N  P E R  P R O V I N C I E :
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