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Hasselt, - 2 OKT 2019

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal,
Op 12 september heeft de gemeenteraad van de gemeente Zwartewaterland ingestemd met de motie
'Vreemd aan de orde van de dag'. Deze motie is een oproep om tot een oplossing te komen voor de
problematiek rondom medicinale cannabis . Aanleiding van de motie was een actie van de politie tot het
ruimen van 2 cannabisplanten uit de achtertuin bij een echtpaar in Hasselt'. Wij zijn van mening dat
buitenproportioneel is opgetreden in deze casus. De casus had de afgelopen weken volop de aandacht van
lokale, regionale en nationale media. Dit leidde tot veel commotie (onbegrip ) over het handelen van de
politie en de rol van de burgemeester.
In de wetgeving wordt voor cannabis geen onderscheid gemaakt tussen het gebruik voor medische
doeleinden en het gebruik als genotsmiddel. Ook het thuiskweken van cannabis voor medische doeleinden
is derhalve in strijd met de wetgeving . Betaalbare en goede alternatieven voor het thuiskweken van
cannabis voor medische toepassen zijn nog niet beschikbaar.
Wij roepen u op om in overleg met alle betrokkenen , waaronder de farmaceutische industrie en
zorgverzekeraars met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen .
Een afschrift van deze brief met een verzoek onze oproep te steunen is gestuurd naar alle colleges van
B & W en gemeenteraden in het land .
Hoogachtend ,
Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland ,
do cecretaris
de hungemeester
drs. D . S . Ruddijs
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