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Geen straf modelkwekersGeen
NIEUWSANALYSE
UITSPRAAKWIETTELERS

GRONINGEN De uitspraak is wel bij-
zonder. Voor het eerst heeft de rech-
ter het telen van hennep geschaard
onder het Nederlandse gedoogbe-
leid.

Tot nu toe werd alleen de verkoop

Rob Zijlstra

De uitspraak van de recht-
bank in Groningen dat twee
wiettelers uit Bierum schul-
dig zijn, maar geen straf
krijgen, is voor de meeste
henneptelers geen nieuws
dat hun leven radicaal ver-
andert.

van wiet via de coffeeshops met een
vergunning toegestaan. De inkoop
van wiet (en ook het telen) is echter
onder alle omstandigheden verbo-
den. Tot gisteren dus.

In een paar jaar tijd deed de politie
zeven invallen in de afgelegen wo-
ning van John en Ines Meijers uit
Bierum. Daarbij werden in totaal
zo’n 2500 hennepplanten in beslag
genomen.

John en Ines bleven doorkweken.
Uit principe. Ze vinden dat hoe zij
hennep verbouwen de manier is
waarop het hoort. De rechtbank
vindt nu dat deze ‘modelkwekers’
het gelijk aan hun kant hebben en
geen straf verdienen.

De rechtbank schrijft dat als cof-
feeshops door de overheid gedoogd
worden, dit impliceert dat er ook be-

Geen straf
voorraad moet worden en dus ook
geteeld.

De wijze waarop de Bierumers dat
doen past binnen de belangrijkste
doelstellingen van het Nederlandse
softdrugsbeleid: het is in het belang
van de volksgezondheid en het
handhaven van de openbare orde,
staat in het vonnis.

Wat de Bierumers volgens de
rechtbank goed doen, is dat ze altijd
opening van zaken hebben gegeven,
de (hoge) stroomrekening betaalden
en belasting afdroegen. Ook hielden
ze een administratie bij, gebruikten
ze geen chemische rotzooi en ver-
oorzaakten ze geen overlast. Er was
geen sprake van brandgevaar en ze
leverden uitsluitend aan (twee) ge-
doogde coffeeshops. Er ging niets de
grens over.

f modmodelkwek
Kwekers naar
het ‘Bierumer
model’ moeten
investeren

Wie op deze wijze wiet teelt, kan
niet na twee oogsten in een dure au-
to gaan rijden. Hennepteelt is juist
lucratief als de stroom illegaal wordt
afgetapt en de fiscus buiten de deur
wordt gehouden. De lucratieve teelt
op zolderkamertjes en in afgetim-
merde ruimtes in loodsen en
schuurtjes zal niet alleen de volle

aandacht van politie en justitie blij-
ven houden, maar zal ook door rech-
ters worden veroordeeld. Wie kwe-
ker wil worden naar het ‘Bierumer
model’, zal flink moeten investeren.

Ligt er nu een bom onder het hui-
dige coffeeshopbeleid met een ge-
doogde voor- en een verboden ach-
terdeur? De rechtbank stelt dat uit-
spraak is gedaan in een specifieke
zaak en dat elke andere zaak op z’n
eigen merites moet worden beoor-
deeld. Het Openbaar Ministerie – dat
werkstraffen van 120 en 180 uur had
geëist – gaat in hoger beroep, juist
ook vanwege het principiële karak-
ter van de zaak. Onmiskenbaar even-
wel is dat met deze uitspraak de door
onder meer burgemeesters bepleite
regulering van hennepteelt een stap
dichterbij is gekomen. >> 3, 15
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