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BREDA - Burgemeester Paul Depla van Breda wil dat er snel legale wiet 
beschikbaar komt voor de lokale coffeeshops, ook al is deze voorlopig alleen 
afkomstig van de Waalwijkse producent Fyta. Het bedrijf zegt klaar te zijn 
om de Bredase shops te voorzien. 

 
 
Foto ter illustratie. Het experiment met door de staat gereguleerde wietteelt is uitgesteld tot volgend jaar. 
Burgemeester Paul Depla van Breda wil echter niet zolang wachten. © ANP 
 
 
Volgens burgemeester Depla zou het ‘absurd’ zijn om een volledig illegale markt in 

stand te houden, terwijl er al een producent is die legale en gecontroleerde wiet kan 

leveren. Vorige week werd duidelijk dat de landelijke wietproef tot zeker 2024 wordt 

uitgesteld, omdat lang niet alle legale producenten zover zijn. Fyta zou de eerste 

fabriek zijn die gereed is. 



‘Geen monopolypositie’ 
Depla en zijn Tilburgse collega Theo Weterings pleiten er in Den Haag voor om in 
Breda en Tilburg toch snel met de wietproef te beginnen. Depla: ,,Het is mooi dat 
Fyta klaar is, maar er moet wel keuzevrijheid zijn voor de coffeeshophouders. Anders 
dreigt er een monopoliepositie te ontstaan voor het bedrijf. Daarom wil ik dat het voor 
een langere periode dan de afgesproken zes weken mogelijk moet zijn om naast 
legale ook nog illegale spullen te kopen. Een half legale markt is nog altijd beter dan 
een volledig illegale markt.” 

Onze insteek is altijd geweest dat de onderne-
mers bij ons mogen kopen en dat niet hoeven te 
doen als zij niet willen 
Directeur Theo van de Wiel van Fyta is blij met de steun vanuit Breda. ,,Ik heb de 
Bredase coffeeshophouders op bezoek gehad en ze waren erg enthousiast over de 
kwaliteit van de wiet. Maar onze insteek is altijd geweest dat de ondernemers bij ons 
mogen kopen en dat niet hoeven te doen als zij niet willen. Dus ben ik blij met het 
voorstel van Depla”, zegt hij. 

Medicinale wiet 
Fyta is al enige jaren bezig met de productie van medicinale wiet en heeft op die 
manier al de nodige ervaring opgedaan. Toch wil het bedrijf zo snel mogelijk 
recreatieve wiet leveren aan coffeeshops. Van de Wiel: ,,Je moet het zo zien: we 
hebben meegedaan aan een landelijke tender en hebben aan alle voorwaarden 
voldaan. Nu we klaar zijn, belanden we opeens in de wachtkamer met allerlei extra 
kosten tot gevolg. Dat kan toch niet. Bovendien heeft de consument recht op een 
goed product.’’ 
Dat laatste is ook voor burgemeester Paul Depla doorslaggevend. ,,Het eindplaatje is 
dat straks iedereen van de illegale wiet af is, maar de overgang moet wel op een 
verantwoordelijke wijze plaatsvinden. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende 
draagvlak blijft bestaan voor de wietproef en de legale productie. Daarom moet er in 
de tussenfase voldoende aanbod in de coffeeshops blijven bestaan. Anders zie je 
meteen de straathandel weer toenemen.” 
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