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Haalt wietproces de
geschiedenisboeken?

ACHTERGROND STRAFZAAK

De rechtbank behandelt vandaag opnieuw een straf-
zaak rond grootschalige hennepteelt in Bierum. De
strafzaak werd in maart geschorst.

Rob Zijlstra

GRONINGEN Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) meldde op Twitter
dat vandaag een strafzaak wordt
behandeld rond grootschalige
hennepteelt in Bierum. Er zijn
twee verdachten die van mening
zijn, schrijft het OM, dat geregu-
leerde kweek van hennep juri-
disch mogelijk zou moeten zijn.
Het OM denkt daar vooralsnog
anders over.

Advocaat Sidney Smeets van de
twee verdachten twitterde dat het
proces een zeer principiële zaak
betreft. Smeets is ook buiten de
rechtszaal voorstander van het le-
galiseren van hennep. Hij schreef
er met zijn kantoorgenoot Gerard
Spong een boek over.

In de rechtszaal probeert
Smeets stapje voor stapje zijn ge-
lijk te halen. Of het Bierummer
wietproces voor een doorbraak
gaat zorgen en de geschiedenis-
boeken gaat halen, is vooralsnog
de vraag.

De twee verdachten zijn John
(49) en Inez (39). Sinds 2009 telen
zij wiet in hun afgelegen woning
onder de rook van de Eemshaven
en dat doen ze naar eigen zeggen
op een verantwoorde wijze: vei-
lig, geen gerotzooi met elektrici-
teit, zonder overlast en over de
winst wordt keurig belasting be-
taald. De geteelde wiet wordt ver-

kocht aan legale koffieshops die
met een vergunning van de ge-
meente werken.

Tegen die achtergrond, vindt
Smeets, zou de rechtbank hen wel
schuldig kunnen verklaren, maar
afzien van het opleggen van een
straf. Legale hennepteelt is dan
een stapje dichterbij gekomen.
Smeets is wel voorstander van
het aanpakken van de georgani-
seerde criminele hennepteelt.

Tijdens een eerdere zitting, in
maart van dit jaar besloot de
rechtbank – op verzoek van
Smeets – een aantal getuigen te
horen dat volgens hem licht zou-
den kunnen werpen op het malle
hennepbeleid van de overheid.
Behalve agenten zijn medewer-
kers van de belastingdienst en de
burgemeester van Delfzijl als ge-
tuigen gehoord. Dat de rechtbank
het verzoek van de advocaat ho-
noreerde, mag bijzonder heten.
Smeets zag het als winst.

De strafzaak werd in maart ge-
schorst om vandaag te worden
voortgezet. Het lopende proces
weerhield de politie er niet van
om opnieuw een inval te doen in
hun woning en de twee verdach-
ten nog maar een keer te arreste-
ren. De politiek is welhaast van-
zelfsprekend verdeeld.

Het proces is te volgen via
twitter: @zittingszaal14


