
 

 

Onderwerp: oproep legalisering thuisteelt medicinale cannabis 

Ingediend door: BuitenGewoonZwartewaterland (BGZ) 

 

 

Motie vreemd 
 

De raad van de gemeente Zwartewaterland, bijeen in vergadering op donderdag 12 september 2019 

 

Overwegende dat: 

▪ aan het gebruik van medicinale cannabis een bewezen pijn bestrijdende werking wordt 
toegeschreven bij een aantal ziekten en aandoeningen; 

▪ de huidige volgens de wet toegestane mogelijkheid om medicinale cannabis te verkrijgen kostbaar 
is en/of de cannabis van onvoldoende juiste kwaliteit is; 

▪ zorgverzekeraars de kosten van het gebruik van medicinale cannabis niet vergoeden; 
▪ patiënten hierdoor onvoldoende worden bediend, verstoken blijven van deze werkzame stof en 

onnodig pijn lijden; 
▪ het kweken voor eigen gebruik door deze groep van patiënten niet is aan te merken als het 

kweken van medicinale cannabis en niet is toegestaan; 
▪ de strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht van gebruik van cannabis, bij deze op 

medicinaal gebruik aangewezen groep van gebruikers, geen rekening houdt met de zorgbehoefte 
van deze patiënten; 

▪ alternatieve mogelijkheden om cannabis voor medicinaal gebruik te verkrijgen ook illegaal zijn; 

 

is van mening dat: 
 

▪ dit een ongewenste situatie is waarvoor een oplossing gevonden moet worden; 
▪ deze oplossing vanuit het zorgdomein (kabinet en zorgverzekeraars) alsmede vanuit het 

strafdomein (wetgeving rond cannabis) zal moeten komen 

▪ in beperkte mate en onder vastgelegde voorwaarden zelfteelt van maximaal vijf planten voor deze 
doelgroep moet kunnen worden toegestaan; 

▪ deze problematiek met kracht onder de aandacht van het Kabinet, de Tweede Kamer en de 
zorgverzekeraars moet worden gebracht met een oproep om met een oplossing voor deze 
categorie van patiënten te komen; 

 

 

verzoekt de portefeuillehouder en het College van B & W om: 

 

▪ een brief te sturen aan het Kabinet en de leden van de Tweede Kamer waarin deze worden 
opgeroepen om in overleg met alle betrokkenen, waaronder de farmaceutische industrie en 
zorgverzekeraars met spoed tot een oplossing van deze problematiek te komen; 

▪ gedoogsteun, voor patiënten in de gemeente Zwartewaterland die om hun medische klachten te 
verlichten, maximaal 5 cannabisplanten voor medicinaal gebruik thuis kunnen telen. Dit onder strikte 
voorwaarden volgens het PGMCG-model https://pgmcg.nl/medicinale-thuiskweek/  

▪ dit om legaal thuis cannabis te kunnen kweken voor eigen medicinaal gebruik zonder de beschreven 
risico’s  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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