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Nederland	  klaar	  voor	  gecontroleerde	  hennepteelt	  	  
	  
Maar	  liefst	  70%	  van	  de	  Nederlanders	  wil	  dat	  hennepteelt	  gereguleerd	  of	  volledig	  vrijgegeven	  
wordt.	  Dat	  blijkt	  uit	  een	  representatief	  onderzoek	  dat	  Motivaction	  onder	  ruim	  1500	  Nederlanders	  
uitvoerde.	  Het	  onderzoek	  toont	  bovendien	  aan	  dat	  de	  aanpak	  van	  illegale	  hennepkwekerijen	  in	  de	  
ogen	  van	  veel	  burgers	  geen	  topprioriteit	  van	  de	  politie	  zou	  moeten	  zijn.	  	  
	  
VVD-‐,CDA-‐	  en	  PVV-‐achterban	  voorstander	  van	  gecontroleerde	  hennepteelt	  
Opvallend	  is	  het	  verschil	  van	  opvattingen	  tussen	  politieke	  partijen	  en	  hun	  achterban.	  Onlangs	  nam	  de	  
Tweede	  Kamer	  met	  nipte	  meerderheid	  een	  motie	  aan	  om	  lokale	  experimenten	  met	  hennepteelt	  te	  
verbieden.	  	  Een	  ruime	  meerderheid	  van	  de	  achterban	  van	  politieke	  partijen	  die	  deze	  experimenten	  
tegenhouden,	  blijkt	  voorstander	  van	  gecontroleerde	  hennepteelt	  te	  zijn:	  	  VVD	  77%,	  CDA	  65%	  en	  PVV	  
62%.	  Voor	  alle	  grote	  politieke	  partijen	  (>	  5	  zetels)	  geldt	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  kiezers	  voor	  
gecontroleerde	  teelt	  is.	  De	  belangrijkste	  argumenten	  om	  gecontroleerde	  hennepteelt	  te	  verkiezen	  
boven	  een	  verbod	  is	  dat	  het	  de	  overlast	  van	  illegale	  kwekerijen	  vermindert	  (55%),	  de	  hennepteelt	  
dan	  niet	  langer	  interessant	  is	  voor	  criminele	  organisaties	  (54%)	  en	  dit	  een	  einde	  maakt	  aan	  een	  
tegenstrijdig	  beleid	  (37%).	  	  
	  	  
Nederland	  vindt	  aanpak	  illegale	  hennepteelt	  geen	  prioriteit	  politie	  
De	  aanpak	  van	  hennepteelt	  heeft	  in	  de	  ogen	  van	  burgers	  geen	  prioriteit,	  in	  tegenstelling	  tot	  actuele	  
doelstellingen	  van	  de	  Nationale	  Politie.	  De	  top	  3	  van	  politietaken	  zou	  in	  de	  ogen	  van	  Nederlanders	  de	  
aanpak	  van	  geweldsdelicten	  (61%),	  kinderporno	  (42%)	  en	  overvallen	  (38%)	  moeten	  zijn.	  De	  aanpak	  
van	  hennepteelt	  staat	  op	  de	  negende	  plek:	  5%	  van	  de	  Nederlanders	  vindt	  dat	  de	  politie	  zich	  hiermee	  
het	  meest	  moet	  bezighouden.	  	  
	  	  
Meerderheid	  is	  voorstander	  van	  toestaan	  van	  5	  planten	  voor	  eigen	  consumptie	  
Verder	  valt	  op	  dat	  Nederland	  het	  bezit	  van	  een	  beperkt	  aantal	  hennepplanten	  niet	  problematisch	  
vindt.	  Een	  meerderheid	  (57%)	  vindt	  het	  kweken	  van	  maximaal	  5	  hennepplanten	  voor	  eigen	  
consumptie	  geen	  probleem.	  	  
	  
Methode	  van	  onderzoek	  
Motivaction	  heeft	  het	  online	  onderzoek	  in	  opdracht	  van	  stichting	  Epicurus	  uitgezet	  onder	  zijn	  eigen	  	  
StemPunt-‐panel	  waar	  meer	  dan	  90.000	  Nederlanders	  lid	  van	  zijn.	  Voor	  het	  onderzoek	  is	  een	  
steekproef	  	  van	  1568	  respondenten	  getrokken	  die	  representatief	  is	  voor	  Nederlanders	  in	  de	  leeftijd	  
van	  18-‐80	  jaar	  voor	  de	  kenmerken	  geslacht,	  leeftijd,	  opleidingsniveau,	  Mentality	  én	  stemgedrag	  bij	  
de	  Tweede	  Kamerverkiezingen	  van	  2012.	  	  
	  	  	  
Stichting	  Epicurus	  Foundation	  
Stichting	  Epicurus	  Foundation	  is	  een	  initiatief	  van	  cannabisondernemers	  uit	  heel	  Nederland	  en	  wil	  
een	  bijdrage	  leveren	  aan	  het	  maatschappelijke	  debat	  over	  de	  regulering	  van	  de	  cannabissector	  in	  de	  
breedste	  zin.	  www.detransparanteketen.nl	  	  	  
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