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Besluit over de motie : 
Paraaf griffier  : 

 
 

Motie 
 

De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 19 maart 2013 
 

In overweging nemende dat: 
 

 In Maastricht overlast bestaat als gevolg van illegale hennepteelt.  

 De teelt en levering van wiet nu in handen is van de georganiseerde misdaad, die daar veel 
aan verdient. 

 De gezondheidseffecten van de wiet die nu verkocht wordt niet te overzien zijn, aangezien 
niemand weet waar deze vandaan komt. 

 De gemeente een rol zou moeten spelen in het vergroten van de veiligheid in de wijken, het 
terugdringen van de georganiseerde misdaad en het grip krijgen op de gezondheidsrisico’s 
voor gebruikers. 

 Minister Opstelten plannen van gemeenten op het gebied van hennepteelt op een rij wil zetten 
en van een juridisch kader zal voorzien ( brief van 04-02-2013) 

 
Is van mening dat: 
 

 Een belangrijke schakel in het softdrugsbeleid ontbreekt, namelijk de zogenaamde 
legalisering van de achterdeur van coffeeshops, door legalisering van hennepteelt en de 
daaraan verbonden handel. 

 Maastricht voorstander is van een wetenschappelijk experiment wat mogelijk kan leiden tot 
legalisering. 

 
Draagt het college op:  
 

 Bij minister Opstelten kenbaar te maken dat Maastricht voorstander is van de legalisering van 
gecontroleerde hennepteelt en de daaruit voortvloeiende gecontroleerde legale handel. 

 De minister, in antwoord op zijn brief van  04-02-2013, te berichten te onderzoeken onder 
welke noemer zoals experiment, wetenschappelijk experiment of wat dies meer zij legalisering 
mogelijk is. 

 Minister Opstelten het “Manifest van Maastricht” van 2005 te doen toekomen.  

 Vóór 1 april 2013 de minister te berichten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
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