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‘Bierumer wietproces’ kan
gedoogbeleid ondermijnen

NIEUWSANALYSE ’BONAFIDE’ WIETKWEKERS

Een klein stapje
verder op een weg
waarvan einde nog
niet in zicht is

‘Bierumer wietproces’ kan

Twee ‘bonafide’ wietkwekers zagen aan de stoelpoten van het Nederlandse
koffieshop- en gedoogbeleid. Zelfs burgemeester Emme Groot van Delfzijl is
opgeroepen als getuige in het proces tegen de modelhennepkwekers.

GRONINGEN Kan het ‘Bierumer
wietproces’ ertoe leiden dat de wiet-
teelt door tussenkomst van de straf-
rechter wordt gereguleerd? Neen.
Maar het proces kan wel worden ge-
zien als het zagen aan de stoelpoten
van het bestaande koffieshop- en ge-
doogbeleid. En de kritiek op dat be-
leid neemt toch al toe.

Twee wiettelers uit Bierum moes-
ten zich deze week voor de recht-
bank in Groningen verantwoorden.
Sinds 2009 telen zij wiet op een naar
eigen zeggen verantwoorde wijze.
Veilig, geen gerotzooi met elektrici-
teit, zonder overlast en over de winst
wordt keurig belasting betaald. De
geteelde wiet wordt verkocht aan le-
gale koffieshops die met een vergun-
ning van de gemeente werken.

Kortom, de twee Bierumers zijn
het schoolvoorbeeld van hoe het zou
moeten, stelt de Amsterdamse advo-
caat Sidney Smeets die eerder met
anderen een boek schreef over de
‘hypocrisie van de achterdeur’. Over
het niet uit te leggen beleid dat er
wel wiet (aan de voordeur) mag wor-
den verkocht, maar dat er niet (aan
de achterdeur) mag worden inge-
kocht.

Smeets stelt dat inkoop inherent
is aan toegestane verkoop. De logi-
sche vervolgstap is dat ook de teelt
legaal moet zijn. De advocaat: ,,En
dan heb ik het dus niet over de teelt
op zolderkamertjes, want dat die
wordt aangepakt, snap ik.’’

In februari dit jaar oordeelde de
rechtbank in Zwolle dat de eigena-
ren van koffieshop Sky High schul-
dig waren aan het hebben van een te
grote handelsvoorraad wiet. Daar
zijn, ook in Groningen, shops voor
gesloten door de gemeente als de
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verstrekker van de vergunning.
Maar de strafrechters in Zwolle

dachten er anders over: wel schuldig
(want strafbaar) maar de eigenaren
kregen geen straf. De lokale autori-
teiten wisten van de achterdeurpro-
blematiek, maar keken jarenlang
een andere kant op. Dan kun je niet
ineens wel strafrechtelijk optreden.
De Zwolse rechters zeiden dat ze een
visie van lokale autoriteiten misten.
In die zaak trad Sidney Smeets ook

op als advocaat.
Op last van de rechtbank in Gro-

ningen en nadat Smeets daartoe een
verzoek had gedaan, moet nu de bur-
gemeester van Delfzijl als lokale au-
toriteit worden gehoord. Het ‘Bier-
umer wietproces’ borduurt voort op
‘Zwolle’. Behalve de burgemeester
moeten ook twee politiemensen en
medewerkers van de Belastingdienst
komen opdraven als getuigen. De
Bierumers hadden afspraken met de
Belastingdienst, de politie wist wat
er in Bierum gebeurde.

Na Zwolle kan ook de rechtbank in
Groningen oordelen dat de overheid
jarenlang de andere kant opkeek, ge-
hoord de burgemeester, gehoord de
belastingambtenaren. De wiettelers
worden dan net als de Zwolse kof-
fieshophouders schuldig verklaard,
maar krijgen geen straf. In dat geval
is Smeets weer een stapje verder op
een weg waarvan het einde nog niet
in zicht is.
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¬ Bierumer hennepkwekers willen tijdens hun rechtszaak de hypocri-
sie van de achterdeur aantonen. Foto ANP


