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Onderwerp: Thuiskweek cannabis voor medicinaal gebruik volgens Tilburgs concept
Tilburg, 18 december 2018

Hierbij vestgen wij uw aandacht op de door de burgemeester van Tilburg aan patinten, die
cannabis op doktersrecept gebruiken, geboden mogelijkheid om zelf op een veilige manier
cannabis te telen voor uitsluitend medicinaal gebruik. De burgemeester heef daarbij
afwegingen gemaakt en maatregelen getrofen die zich in onze ogen er uitstekend voor
lenen in andere gemeenten te worden overgenomen. Wij lichten dit hierna graag toe.
Op 12 september 2016 bood burgemeester Noordanus patinten de mogelijkheid 5
hennepplanten voor eigen gebruik te telen. De voorwaarden die hij destjds hieraan verbond
zijn hier beschreven: https://www.pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/toestemming-intlburg/. Burgemeester Weterings heef dit beleid overgenomen en is verfjnd door PGMCG
met afdeling Wijk en Veiligheid. In een convenant tussen onze Stchtng en de daarbij
aangesloten patinten is gedetailleerd uiteen gezet aan welke eisen moet worden voldaan
om niet alleen veiligheid te waarborgen, maar ook om hinder en overlast te voorkomen.
Door de gemeente Tilburg is een checklist opgesteld, die door de ambtenaren bij het
uitvoeren van controles wordt gebruikt. Deze checklist is voor gemeenten die daarin zijn
geïnteresseerd opvraagbaar.
Zo is door PGMCG en Wijk en Veiligheid een maximum gesteld aan het Wattage dat gebruikt
mag worden bij binnenkweek en is het aantal te betelen m2 gemaximeerd. Ook de
hulpmiddelen en randapparatuur die gebruikt mogen worden zijn nauwkeurig omschreven.
Gebruikte apparatuur moet voldoen aan NEN keurmerken en de kweekinstallate moet voor
gebruik worden goedgekeurd door een deskundige elektro/technisch inspecteur met CIOSerkenning. Daardoor kunnen patinten die voor eigen medicinaal gebruik cannabis telen hun
woning regulier verzekeren. Jaarlijks moet de installate worden herkeurd. Ook aan de
buitenkweek worden eisen gesteld die in het teken staan van het voorkomen van hinder
voor de omgeving. De burgemeester van Boxtel heef voor patinten die staan ingeschreven
bij onze stchtng PGMCG aansluitng gezocht bij het Tilburgs beleid. De burgemeesters
geven op deze wijze invulling aan hun bevoegdheid ex artkel 13b van de Opiumwet. Zij
geven patinten geen toestemming om cannabis te telen, maar maken duidelijk onder welke
specifeke voorwaarden zij afzien van hun bevoegdheid daartegen bestuursrechtelijk op te
treden. Deze afspraken kunnen ook de polite ontlasten. De opsporing van kleinschalige teelt
voor eigen gebruik heef geen opsporingsprioriteit. Al helemaal niet als deze teelt op een
veilige manier en zonder hinder voor de omgeving plaatsvindt.

Met het beschreven beleid wordt recht gedaan aan het in de Tweede Kamer in 2017
aangenomen amendement van Liesbeth van Tongeren dat de thuiskweek van medicinale
cannabis landelijk mogelijk moet maken . https://www.pgmcg.nl/2018/11/maakthuiskweek-medicinale-cannabis-legaal-amendement-l-van-tongeren/ (zie bijlage) Dit
wetgevingstraject ligt als gevolg van de keuze voor uitsluitend op cofeeshops gerichte
experimenten jarenlang stl. Aan de urgente belangen van de thuiskweker die in eigen
medicinaal gebruik wil voorzien is daardoor voorbij gegaan. De burgemeesters kunnen de in
de Opiumwet aan hen toegekende bevoegdheid aanwenden om hierin op korte termijn
verandering te brengen.
Om die reden verzoeken wij de VNG hierbij het hierboven beschreven Tilburgs beleid onder
de aandacht van haar leden te brengen.
Met vriendelijke groet,
Marian en Serge
Stchtng Patinten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers
Postbus 7
5000 AA Tilburg
Telefoon 0633316431
Email info@pgmcg.nl
www.pgmcg.nl

BIJLAGE
Op 21 februari 2017 stond dit op de website van GroenLinks:
Medicinale wiet moeten patinten thuis kunnen gaan kweken. Dat wil de Tweede Kamer, die
net voor een amendement van Liesbeth van Tongeren stemde.
Van Tongeren:
“Mensen met Parkinson, extreme slaapstoornissen of die bijvoorbeeld een chemokuur
volgen moeten wiet kunnen gebruiken om hun klachten te verlichten. Het aanbod via de
apotheek is beperkt. Daarom is het mooi nieuws dat een Kamermeerderheid het met
GroenLinks eens is dat deze mensen, onder strikte voorwaarden, wiet zelf mogen kweken.
Zo geven we mensen rust en zekerheid, en dringen we de criminaliteit in de wieteelt
terug.”
Het amendement is een aanpassing van de wet van D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die de
wietteelt onder strikte voorwaarden reguleert. Met deze wet wordt de volksgezondheid
bevordert en de criminaliteit rond het kweken en aanleveren van cannabis aan cofeeshops
teruggedrongen.
Er werd ook een mote van Van Tongeren aangenomen die regelt dat op evenementen en
festvals drugs getest kunnen worden. Nu moet dat altjd nog vooraf zelf worden gedaan.
Bron
Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN
Ontvangen 1 februari 2017
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artkel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:
Aa
In artkel 3c wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, na het eerste lid
een lid ingevoegd, luidende:
2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld onder welke omstandigheden en
onder welke voorwaarden het in artkel 2 of 3 omschreven verbod geheel of ten dele niet
geldt voor natuurlijke personen voor zover het betref hennep en hennepolie voor eigen
geneeskundig gebruik.
II

In artkel I, onderdeel O, wordt voor het eerste onderdeel een onderdeel ingevoegd,
luidende:
01.In het eerste lid, onderdeel b, wordt «artkel 3c, tweede lid» vervangen door: artkel3c,
derde lid.
Toelichtng
Indiener is van mening dat het bepaalde patinten wetelijk moet worden toegestaan om
onder strikte voorwaarden zélf medicinale cannabis te kweken. Steeds meer landen (onder
meer Australii en Duitsland) en Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg) staan dit
toe, maar medicinale thuiskweek van cannabis leidt regelmatg tot huisuitzetngen door de
verhuurder.
Een expliciete wetelijke basis moet dit soort misverstanden voorkomen en het recht op
toegang tot cannabisproducten op medische gronden verankeren.
Van Tongeren
—————————————————————————————–
Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN
DAT GEDRUKT ONDER NR. 11
Ontvangen 20 februari 2017
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
I
In artkel I wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:
Ca
Artkel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1.
Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a.
In onderdeel b wordt «, of» vervangen door een puntkomma.
b.
De punt aan het slot van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma.
c.
Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
–
d.
deze nodig te hebben voor eigen geneeskundig gebruik.
2.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
–
3.
Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van
het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en
aanwezig hebben van hennep.
II
In artkel I wordt onderdeel L als volgt gewijzigd:
1.
«In artkel 8i, vijfde lid,» wordt vervangen door: Artkel 8i wordt als volgt gewijzigd:
1.
In het vijfde lid.
2.
Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
01.
In het eerste lid wordt «de in artkel 8h genoemde doeleinden» vervangen door: de in de
artkelen 8, eerste lid, onderdeel d, en 8h genoemde doeleinden.

