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BREDA - Het plan voor een landelijke wietproef is opnieuw uitgesteld. De 
nieuwe richtdatum is nu het eerste kwartaal van 2024. Het verzoek van 
Breda en Tilburg om nog dit jaar te starten, wordt onderzocht. 

 
 
Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) op bezoek in Breda voor een rondgang langs coffeeshops. Hier samen 
met de burgemeesters Theo Weterings (Tilburg) en Paul Depla (Breda) in coffeeshop Het Paradijs. © Gemeente 
Breda 

De oorzaak van het uitstel zit hem volgens burgemeester Paul Depla van Breda in de 

voorbereidingen van de telers die steeds op nieuwe blokkades stuiten bij het 

opstarten van het productieproces. Depla: ,,De knelpunten voor de telers variëren 

van het in bezit krijgen van de beoogde teeltlocatie, de financiering, de tijd die het 

kost om vergunningsprocessen te doorlopen,  



tot het verkrijgen van een aansluiting op de elektra met genoeg capaciteit. Deze 

nieuwe vertraging is toch weer een teleurstelling.” 

Experiment 
De zogeheten wietproef is al verschillende keren uitgesteld. Het gaat om een 
experiment waarbij in tien gemeenten onder staatstoezicht legaal geproduceerde 
cannabis verkocht mag worden om de drugscriminaliteit en straathandel terug te 
dringen. Burgemeester Depla is een groot voorstander van deze aanpak. Breda en 
Tilburg trekken samen op bij de wietproef en hebben aan de ministers gevraagd of zij 
ondanks het landelijke uitstel toch al mogen beginnen. 

Wij verwachten begin februari 2023 uitsluitsel te 
krijgen of een aanloopfase in onze steden een 
optie is 
Depla: ,,De ministers hebben positief gereageerd op ons voorstel te onderzoeken of 
de start van de verkoop van gereguleerde hennep en hasjiesj eerder zou kunnen 
starten in onze gemeenten. Dit in de vorm van een aanloopfase. De aanloopfase is 
voordat het experiment in volle omvang start waardoor de verkoop van gereguleerde 
hennep in onze gemeenten misschien toch in 2023 kan starten.” 

Depla wil op deze manier het draagvlak voor de proef behouden. ,,Wij verwachten 
begin februari 2023 uitsluitsel te krijgen of een aanloopfase in onze steden een optie 
is.”  
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