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In	  opdracht	  van	  SLchLng	  Epicurus	  FoundaLon	  heeV	  MoLvacLon	  een	  onderzoek	  uitgevoerd	  naar	  de	  het	  draagvlak	  voor	  het	  
reguleren	  van	  hennepteelt	  	  onder	  kiezers	  voor	  het	  CDA,	  VVD	  en	  PVV	  in	  vergelijking	  tot	  de	  rest	  van	  Nederland.	  	  
	  
Het	  reguleren	  van	  hennepteelt	  is	  een	  alternaLef	  voor	  het	  huidige	  beleid	  waarin	  de	  verkoop	  –	  onder	  voorwaarden	  –	  is	  
toegestaan,	  terwijl	  het	  telen	  van	  hennep	  verboden	  is.	  Bij	  gereguleerde	  teelt	  mogen	  coffeeshops	  enkel	  onder	  strikte	  
voorwaarden	  aan	  de	  voordeur	  cannabis	  verkopen.	  Daarbij	  mogen	  zij	  onder	  bepaalde	  voorwaarden	  aan	  de	  achterdeur	  hun	  
handelswaar	  betrekken	  bij	  gecerLficeerde	  telers.	  Het	  reguleren	  van	  hennepteelt	  is	  een	  mogelijk	  interessant	  alternaLef	  als	  
tussenweg	  tussen	  het	  huidige	  beleid	  (verbod)	  of	  volledig	  vrijgeven.	  Gecontroleerde	  hennepteelt	  brengt	  andere	  voor-‐	  en	  
nadelen	  met	  zich	  mee	  dan	  de	  alternaLeven	  die	  het	  waard	  zijn	  om	  te	  onderzoeken.	  	  
	  
In	  2014	  heeV	  MoLvacLon	  een	  kwalitaLef	  onderzoek	  uitgevoerd	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  kennis	  en	  aMtude	  van	  
Nederlanders	  ten	  aanzien	  van	  cannabis	  en	  hennepteelt.	  Dit	  onderzoek	  rich<e	  zich	  op	  de	  Mentalitymilieus	  Moderne	  
Burgerij	  (MB)	  en	  de	  Opwaarts	  Mobielen	  (MB),	  omdat	  deze	  segmenten	  fungeren	  als	  ‘zwevende	  kiezers’	  als	  het	  gaat	  om	  
hennepteelt.	  Uit	  het	  explorerende	  kwalitaLeve	  onderzoek	  bleek	  dat	  de	  kennis	  over	  het	  huidige	  beleid	  rondom	  cannabis	  
laag	  is.	  Als	  men	  op	  de	  hoogte	  was	  van	  het	  beleid,	  bestempelen	  sommigen	  het	  als	  ‘tegensLjdig’	  en	  ‘onwenselijk’	  vooral	  
vanwege	  de	  combinaLe	  verbieden	  (teelt)	  en	  gedogen	  (verkoop).	  Uit	  het	  onderzoek	  kwamen	  signalen	  dat	  er	  draagvlak	  is	  
voor	  de	  transparante	  keten,	  voornamelijk	  vanwege	  veiligheids-‐	  en	  gezondheidsargumenten.	  MoLvacLon	  heeV	  vervolgens	  
op	  verzoek	  een	  kwanLtaLef	  vervolgonderzoek	  uitgevoerd,	  om	  deze	  uitkomsten	  te	  kunnen	  toetsen.	  	  	  

Achtergrond,	  doel-‐	  en	  probleemstelling	  

09-‐06-‐15	  
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In	  het	  algemeen	  was	  er	  behoeVe	  aan	  inzicht	  in	  hoe	  de	  kiezers	  voor	  CDA,	  VVD	  en	  PVV	  aankijken	  tegenover	  huidige	  en	  
alternaLeve	  regelgeving	  rondom	  hennepteelt,	  in	  vergelijking	  tot	  de	  rest	  van	  de	  Nederlandse	  bevolking.	  Meer	  specifiek	  is	  
nagegaan	  hoe	  groot	  het	  draagvlak	  is	  voor	  de	  opLe	  gecontroleerde	  teelt,	  en	  wat	  gepercipieerde	  voor-‐	  en	  nadelen	  zijn	  van	  
de	  verschillende	  manieren	  om	  met	  hennepteelt	  om	  te	  gaan.	  Belangrijke	  doelgroepen	  zijn	  hierbij	  kiezers	  voor	  CDA,	  VVD	  en	  
PVV	  omdat	  de	  verwachLng	  is	  dat	  er	  een	  relaLe	  is	  tussen	  stemgedrag	  en	  houding	  ten	  opzichte	  van	  gecontroleerde	  teelt.	  De	  
doelstelling	  van	  dit	  kwanLtaLeve	  onderzoek	  is	  dan	  ook:	  	  
	  
	  
	  
	  	  
Dit	  rapport	  beschrijV	  de	  resultaten	  van	  het	  kwanLtaLeve	  onderzoek,	  aangevuld	  met	  conclusies	  en	  aanbevelingen.	  	  
Uitgangspunten	  van	  de	  beschrijvingen	  zijn	  de	  beleving	  van	  CDA,	  VVD	  en	  PVV-‐kiezers	  in	  vergelijking	  tot	  de	  Nederlandse	  
bevolking	  van	  18-‐80	  jaar.	  Separaat	  levert	  MoLvacLon	  een	  tabellenrapport	  op,	  met	  resultaten	  uitgesplitst	  naar	  diverse	  
kenmerken	  zoals	  naar	  Mentality-‐milieu,	  stemvoorkeur,	  leeVijd,	  geslacht,	  opleiding,	  stedelijkheid	  en	  provincie.	  	  	  

Achtergrond,	  doel-‐	  en	  probleemstelling	  

09-‐06-‐15	  

Inzicht	  bieden	  in	  het	  draagvlak	  van	  gecontroleerde	  teelt	  en	  de	  belangrijkste	  redenen	  hiervoor	  onder	  de	  
kiezers	  voor	  VVD,	  CDA	  en	  PVV	  in	  vergelijking	  tot	  de	  rest	  van	  Nederland	  
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70%	  van	  de	  Nederlanders	  is	  voor	  het	  toestaan	  van	  (gecontroleerde)	  hennepteelt*	  	  
Aan	  een	  representaLeve	  groep	  Nederlanders	  zijn	  drie	  opLes	  voorgelegd	  hoe	  Nederland	  om	  kan	  gaan	  met	  hennepteelt.	  70%	  is	  voor	  het	  
toestaan	  van	  hennepteelt,	  en	  staat	  dus	  niet	  achter	  het	  huidige	  verbod	  op	  hennepteelt.	  	  61%	  van	  Nederlanders	  is	  voorstander	  van	  
gecontroleerde	  teelt	  en	  9	  %	  voor	  het	  volledig	  vrijgeven.	  Opvallend	  is	  dat	  een	  ruime	  meerderheid	  van	  de	  kiezers	  van	  de	  parLjen	  die	  
kriLsch	  zijn	  op	  het	  toestaan	  van	  (gecontroleerde)	  hennepteelt	  daar	  wel	  voorstander	  van	  zijn:	  	  VVD	  77%,	  CDA	  65%	  ,	  PVV	  62%	  en	  CU	  
51%	  .	  Voor	  alle	  grote	  poliLeke	  parLjen	  (>	  5	  zetels)	  geldt	  dat	  de	  meerderheid	  van	  de	  kiezers	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  is.	  	  
	  
Gecontroleerde	  hennepteelt	  bevordert	  veiligheid,	  eerlijkheid	  en	  duidelijkheid	  	  
De	  belangrijkste	  argumenten	  om	  gecontroleerde	  hennepteelt	  te	  verkiezen	  boven	  verbieden	  is	  dat	  het	  de	  overlast	  van	  illegale	  kwekerijen	  
vermindert	  (55%),	  hennepteelt	  dan	  niet	  langer	  interessant	  is	  voor	  criminele	  organisaLes	  (54%)	  en	  dit	  een	  einde	  maakt	  aan	  een	  
tegenstrijdig	  beleid	  (37%).	  	  
	  
Illegale	  hennepkwekerijen	  geen	  grote	  bron	  van	  zorg	  
Alhoewel	  illegale	  kwekerijen	  in	  woonwijken	  een	  belangrijke	  reden	  zijn	  om	  te	  kiezen	  voor	  gecontroleerde	  teelt,	  is	  dit	  niet	  iets	  waar	  burgers	  
zich	  dagelijks	  zorgen	  over	  maken.	  Als	  het	  gaat	  om	  het	  veiligheidsgevoel	  in	  de	  buurt	  maken	  Nederlanders	  zich	  vooral	  zorgen	  over	  
woninginbraken	  (54%),	  vandalisme	  (32%)	  en	  de	  staat	  van	  de	  openbare	  ruimte	  (30%).	  11%	  van	  de	  Nederlanders	  is	  bezorgd	  over	  illegale	  
hennepkwekerijen	  in	  woonwijken.	  
	  	  
*Gecontroleerde	  hennepteelt	  is	  in	  de	  vraagstelling	  als	  volgt	  opgenomen:	  Het	  telen	  van	  hennepplanten	  wordt	  toegestaan,	  maar	  alleen	  voor	  
professionele	  telers	  met	  een	  vergunning.	  Coffeeshops	  mogen	  alleen	  cannabis	  inkopen	  bij	  deze	  telers	  met	  een	  vergunning.	  	  
	  
	  

Kernconclusie:	  Nederland	  voorstander	  gecontroleerde	  teelt	  
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Kernconclusie:	  Nederland	  voorstander	  gecontroleerde	  teelt	  

Nederland	  vindt	  aanpak	  illegale	  hennepteelt	  geen	  prioriteit	  
De	  aanpak	  van	  hennepteelt	  heeV	  in	  de	  ogen	  van	  burgers	  geen	  prioriteit,	  in	  tegenstelling	  tot	  actuele	  doelstellingen	  van	  de	  NaLonale	  
PoliLe.	  De	  top	  3	  van	  poliLetaken	  zou	  in	  de	  ogen	  van	  Nederlanders	  moeten	  zijn:	  de	  aanpak	  van	  geweldsdelicten	  (61%),	  kinderporno	  
(42%)	  en	  overvallen	  (38%).	  De	  aanpak	  van	  hennepteelt	  staat	  op	  de	  negende	  plek:	  5%	  van	  de	  Nederlanders	  vindt	  dat	  de	  poliLe	  zich	  
hiermee	  het	  meest	  moet	  bezighouden.	  	  
	  
Bezit	  beperkt	  aantal	  hennepplanten	  geen	  probleem	  
Een	  meerderheid	  van	  57%	  vindt	  dat	  het	  kweken	  van	  maximaal	  5	  hennepplanten	  voor	  eigen	  gebruik	  geen	  probleem	  is.	  	  
	  
Coffeeshops	  in	  ogen	  van	  Nederlanders	  bron	  van	  overlast	  
Hoewel	  de	  meerderheid	  van	  de	  Nederlanders	  zelf	  geen	  overlast	  van	  coffeeshops	  ervaart	  (slechts	  2%	  maakt	  zich	  daadwerkelijk	  zorgen	  
over	  de	  overlast	  door	  coffeeshops	  in	  de	  buurt),	  is	  50%	  van	  de	  respondenten	  van	  mening	  dat	  coffeeshops	  alLjd	  overlast	  geven	  aan	  
omwonenden.	  Ook	  denkt	  70%	  van	  de	  Nederlanders	  dat	  coffeeshops	  jongeren	  aanze<en	  tot	  cannabisgebruik.	  	  
	  
Kortom:	  toestaan	  van	  hennepteelt	  in	  een	  gecontroleerde	  vorm	  leidt	  in	  de	  ogen	  van	  de	  Nederlandse	  bevolking	  tot	  minder	  overlast	  en	  
meer	  duidelijkheid	  en	  is	  daarmee	  een	  duidelijke	  vooruitgang	  ten	  opzichte	  van	  de	  huidige	  situaLe.	  
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Het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  met	  behulp	  van	  een	  online	  enquête	  die	  duidelijk	  maakt	  in	  welke	  mate	  de	  in	  de	  focusgroepen	  
gevonden	  inzichten	  leven	  en	  toetst	  verrassende	  uitkomsten	  onder	  een	  representaLeve	  groep	  Nederlanders.	  	  
	  
Steekproef	  
MoLvacLon	  heeV	  het	  onderzoek	  uitgezet	  onder	  het	  eigen	  panel	  van	  MoLvacLon,	  het	  StemPunt-‐panel	  waar	  meer	  dan	  
90.000	  Nederlanders	  lid	  van	  zijn.	  Bij	  elkaar	  vormen	  panelleden	  een	  representaLeve	  afspiegeling	  van	  de	  Nederlandse	  
bevolking.	  Voor	  het	  onderzoek	  is	  een	  steekproef	  getrokken	  die	  representaLef	  is	  voor	  Nederlanders	  in	  de	  leeVijd	  van	  18-‐80	  
jaar	  voor	  de	  kenmerken	  geslacht,	  leeVijd,	  opleidingsniveau,	  Mentality	  én	  stemgedrag	  bij	  de	  Tweede	  Kamerverkiezingen	  van	  
2012.	  Deze	  steekproef	  ‘NL	  representaLef’	  bevat	  1568	  respondenten.	  Een	  aanvullende	  steekproef	  is	  getrokken	  om	  zo	  tot	  
voldoende	  respondenten	  te	  komen	  die	  in	  2012	  bij	  de	  Tweede	  Kamerverkiezing	  stemden	  op	  CDA,	  VVD	  en	  PVV.	  MoLvacLon	  
heeV	  per	  doelparLj	  minimaal	  333	  respondenten	  bevraagd,	  een	  goede	  basis	  voor	  uitspraken	  over	  de	  aanhangers	  onder	  deze	  
parLjen.	  	  In	  deze	  rapportage	  zijn	  de	  resultaten	  van	  de	  gewogen	  aantallen	  weergegeven.	  	  	  
	  
Veldwerk	  
Het	  veldwerk	  is	  uitgevoerd	  van	  	  onder	  n=1.568	  Nederlanders.	  	  
	  
Vragenlijst	  
De	  vragenlijst	  beva<e	  17	  vragen	  naar	  stemgedrag,	  prioritering	  maatschappelijke	  problemen,	  houding	  ten	  aanzien	  van	  
beleidsscenario’s	  hennepteelt,	  frames	  over	  cannabis	  en	  eigen	  ervaring	  met	  cannabis.	  
	  

Methode	  en	  opzet	  

09-‐06-‐15	  
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•  Een	  meerderheid	  van	  de	  	  
Nederlanders	  (58%)	  ziet	  de	  
gezondheidszorg	  als	  meest	  
urgente	  maatschappelijke	  
probleem	  in	  Nederland.	  

•  VVD-‐kiezers	  wijken	  daarin	  af	  
en	  vinden	  dat	  de	  
economische	  situaTe	  het	  
meest	  dringend	  om	  een	  
oplossing	  vraagt	  (55%	  versus	  
52%	  gezondheidszorg).	  	  

•  PVV-‐kiezers	  vinden	  
criminaliteit	  (43%),	  armoede	  
(39%)	  en	  integraTe	  (30%)	  een	  
stuk	  urgenter	  dan	  de	  rest	  van	  
de	  Nederlanders.	  	  

Resultaten	  –	  top	  10	  maatschappelijke	  problemen	  in	  Nederland	  
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Anders, namelijk:

Persoonlijke veiligheid

Geen van deze onderwerpen

Welke onderwerpen (probleemgebieden) vragen volgens jou het meest 
dringend  om oplossingen in Nederland?

NL rep (n=2.572) CDA stemmers  (n=295)
VVD stemmers  (n=434) PVV stemmers  (n=222)
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Resultaten	  –	  prioritering	  poliTetaken	  	  
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Geen van deze

Met welke onderwerpen moet de politie zich volgens jou het meest bezighouden om de 
veiligheid in Nederland te vergroten? 

NL rep (n=2.572) CDA stemmers  (n=295)
VVD stemmers  (n=434) PVV stemmers  (n=222)

•  De	  top	  drie	  van	  taken	  waarop	  
de	  poliLe	  zich	  zou	  moeten	  
richten	  bestaat	  uit	  	  gewelds-‐
delicten,	  kinderporno	  en	  
overvallen.	  	  

	  
•  VVD-‐kiezers	  ze<en	  

woninginbraak	  vaker	  in	  de	  
top	  3	  als	  aandachtsgebied.	  

	  
•  PVV-‐kiezers	  vinden	  dat	  het	  

aanpakken	  van	  geweld	  op	  
straat	  (overal,	  straatroof)	  de	  
veiligheid	  het	  meest	  vergroot.	  	  	  

	  
•  Illegale	  hennepteelt	  staat	  

met	  een	  9e	  plek	  relaLef	  laag	  
op	  de	  prioriteitenlijst.	  	  
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•  Woninginbraak	  heeV	  het	  meeste	  

impact	  op	  veiligheidsgevoel	  van	  
Nederlanders	  (55%).	  	  

•  Na	  de	  angst	  voor	  inbraak	  maken	  
mensen	  zich	  zorgen	  over	  
vandalisme	  (33%),	  de	  staat	  van	  
de	  openbare	  ruimte	  (29%),	  en	  
geweld	  (28%).	  	  

•  11%	  van	  de	  Nederlanders	  maakt	  
zich	  erg	  zorgen	  om	  illegale	  
hennepkwekerijen	  in	  
woonhuizen	  en	  2%	  vreest	  
overlast	  van	  coffeeshops.	  	  

	  
•  CDA-‐kiezers	  maken	  zich	  meer	  

dan	  gemiddeld	  druk	  om	  
babbeltrucs.	  

	  

Resultaten	  –	  veiligheidsbeleving	  in	  de	  buurt	  	  

55%

33%

29%

28%

18%

16%

15%

11%
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2%

3%

56%

34%

30%

28%

15%

14%

21%

11%

5%

2%

2%

6%

61%

35%

29%

24%

22%

14%

12%

9%

5%

5%

2%

3%

50%

36%

22%

32%

22%

14%

18%

15%

8%

6%

3%

2%

Woninginbraken

Vandalisme

Staat van de openbare ruimte

Geweld op straat

Hangjongeren

Geen van deze onderwerpen

Babbeltrucs

Illegale hennepkwekerijen…

Uitgaansoverlast

Woningbranden

Overlast van coffeeshops

Anders, namelijk:

Om welke van de onderstaande onderwerpen maak je je het meeste zorgen 
als het gaat om de veiligheid in jouw buurt? (max. 3)

NL rep (n=2.572) CDA stemmers  (n=295)
VVD stemmers  (n=434) PVV stemmers  (n=222)
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•  70%	  van	  de	  Nederlanders	  is	  voor	  
het	  toestaan	  van	  (een	  vorm	  van)	  
hennepteelt.	  	  

	  
•  Deze	  ruime	  meerderheid	  verkiest	  

ofwel	  gecontroleerde	  teelt	  	  (61%)	  
ofwel	  volledig	  vrijgeven	  (9%)	  
boven	  de	  huidige	  situaLe.	  	  

•  Binnen	  een	  representaLeve	  
afspiegeling	  van	  Nederland	  is	  het	  
draagvlak	  voor	  gecontroleerde	  
teelt	  het	  hoogst	  onder	  stemmers	  
(TK	  2012)	  van	  D66	  (80%),	  PvdA	  
(77%)	  en	  VVD	  (65%).	  	  

	  

Resultaten	  –	  Achterban	  alle	  grote	  parTjen	  verkiezen	  gecontroleerde	  teelt	  boven	  verbod	  	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
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•  Zowel	  onder	  de	  burgers	  die	  in	  
2012	  op	  het	  CDA	  hebben	  
gestemd	  als	  degenen	  die	  nu	  op	  
het	  CDA	  zouden	  stemmen,	  is	  
gecontroleerde	  teelt	  de	  meest	  
gekozen	  opLe	  om	  met	  
hennepteelt	  om	  te	  gaan.	  

•  Een	  relaLef	  grote	  groep	  van	  het	  
CDA	  potenLeel	  	  (1/3)	  verkiest	  de	  
huidige	  situaLe.	  

•  Stemmers	  op	  andere	  parLjen	  die	  
CDA	  als	  tweede	  keus	  overwegen,	  
hebben	  dezelfde	  voorkeur.	  	  	  

Resultaten	  –	  CDA	  potenTeel	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
	  

26%

61%

4%
8%

Stemgedrag TK 2012

33%

58%

1%
8%

Stemintentie TK 2017

30%

62%

2%
6%

Stemintentie TK 2017 2e keus

Hennepteelt	  blijV	  verboden	  
Gecontroleerde	  hennepteelt	  
Hennepteelt	  volledig	  vrijgeven	  
Weet	  niet/geen	  mening	  	  
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•  Onder	  het	  VVD	  potenLeel	  is	  het	  
draagvlak	  voor	  het	  huidige	  
verbod	  erg	  laag.	  Maar	  liefst	  drie	  
kwart	  verkiest	  ofwel	  
gecontroleerde	  teelt	  of	  het	  
volledig	  vrijgeven	  van	  
hennepteelt	  boven	  het	  huidige	  
verbod	  op	  hennepteelt.	  	  

Resultaten	  –	  VVD	  potenTeel	  	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
	  

18%

68%

9%
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Stemintentie TK 2017 2e keus

Hennepteelt	  blijV	  verboden	  
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Hennepteelt	  volledig	  vrijgeven	  
Weet	  niet/geen	  mening	  	  
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•  Het	  potenLaal	  aan	  PVV-‐kiezers	  is	  
het	  meest	  verdeeld	  over	  hoe	  om	  
te	  gaan	  met	  hennepteelt.	  De	  
meest	  gekozen	  opLe	  is	  ook	  hier	  
gecontroleerde	  teelt.	  	  

•  Burgers	  die	  PVV	  als	  eerste	  keus	  
hebben	  kiezen	  minder	  vaak	  voor	  
gecontroleerde	  teelt	  en	  vaker	  
voor	  de	  uitersten	  verbieden	  of	  
volledig	  vrijgeven.	  	  

Resultaten	  –	  PVV	  potenTeel	  	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
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25%
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Hennepteelt	  blijV	  verboden	  
Gecontroleerde	  hennepteelt	  
Hennepteelt	  volledig	  vrijgeven	  
Weet	  niet/geen	  mening	  	  
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•  Uit	  een	  grotere	  steekproef	  van	  
aanhangers	  van	  drie	  poliLeke	  
parLjen	  blijkt	  dat	  de	  het	  
draagvlak	  voor	  ofwel	  
gecontroleerde	  teelt	  of	  vrijgeven	  
het	  hoogst	  is	  onder	  VVD-‐
stemmers	  (77%).	  

•  PVV-‐kiezers	  zij	  meer	  	  verdeeld	  
over	  welke	  manier	  hun	  voorkeur	  
geniet.	  Maar	  ook	  bij	  de	  PVV-‐
kiezers	  is	  gecontroleerde	  
hennepteelt	  de	  best	  scorende	  
opLe.	  	  

	  

Resultaten	  –	  VVD	  en	  CDA	  kiezers:	  grote	  meerderheid	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
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Exacte	  omschrijving	  in	  de	  
vraagstelling	  van	  de	  drie	  opLes:	  
	  
Hennepteelt	  blijD	  verboden	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  blijV	  
strataar.	  Coffeeshops	  kopen-‐	  net	  als	  
nu	  –	  bij	  illegale	  parLjen	  cannabis	  in.	  	  
	  
Gecontroleerde	  hennepteelt	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  wordt	  
toegestaan,	  maar	  alleen	  voor	  
professionele	  telers	  met	  een	  
vergunning.	  Coffeeshops	  mogen	  
alleen	  cannabis	  inkopen	  bij	  deze	  
telers	  met	  een	  vergunning.	  	  
	  
Hennepteelt	  volledig	  vrijgeven	  
Het	  kweken	  van	  hennepplanten	  
wordt	  toegestaan.	  Er	  kan	  door	  
iedereen	  op	  alle	  plekken	  worden	  
geteeld.	  Coffeeshops	  kunnen	  bij	  
iedereen	  cannabis	  inkopen.	  	  
	  	  
	  
	  

Resultaten	  –	  VVD	  en	  CDA	  kiezers:	  grote	  meerderheid	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  	  	  
Het	  telen	  van	  hennepplanten	  is	  stra>aar.	  Coffeeshops	  hebben	  toestemming	  om	  onder	  bepaalde	  
voorwaarden	  kleine	  hoeveelheden	  hasj	  en	  wiet	  te	  verkopen.	  Er	  mag	  maximaal	  500	  gram	  hasj	  en	  wiet	  
in	  de	  coffeeshop	  aanwezig	  zijn.	  Het	  is	  verboden	  om	  cannabis	  in	  grote	  parCjen	  in	  te	  kopen	  of	  op	  te	  
slaan.	  Er	  zijn	  verschillende	  manieren	  waarop	  de	  Nederlandse	  overheid	  met	  hennepteelt	  kan	  
omgaan.	  Naar	  welke	  van	  de	  onderstaande	  manieren	  gaat	  jouw	  voorkeur	  uit?	  	  
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•  De	  twee	  belangrijkste	  

argumenten	  voor	  
gecontroleerde	  teelt	  zijn	   	  	  
vermindering	  van	  overlast	  in	  
woonwijken	  en	  kweken	  is	  
niet	  langer	  interessant	  voor	  
criminelen.	  	  

•  	  Een	  derde	  veelgenoemd	  
argument	  is	  dat	  het	  een	  einde	  
is	  van	  een	  tegenstrijdig	  
beleid	  (37%)	  	  

Resultaten	  –	  argumenten	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  Nederlanders	  	  
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37%

33%
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23%

18%
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Het zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen in
woonwijken

Het zorgt ervoor dat hennepkweken niet meer interessant is voor criminele
organisaties

Het betekent het einde van een tegenstrijdig beleid

Het zorgt ervoor dat de politie tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

Het zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

Het verlaagt de maatschappelijke kosten voor opsporing van illegale
hennepkwekerijen

Het zorgt voor meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij cannabis

Het zal het imago van cannabis verbeteren

Het levert meer belastinggeld op

Het is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

Het zet Nederland op de kaart als tolerant land

Kun je aangeven wat voor jou de drie belangrijkste argumenten zijn om te kiezen voor 
gecontroleerde teelt? (Basis= voorstanders van gecontroleerde teelt, n=957) 

Eerste plaats
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•  kiezers	  op	  CDA	  verkiezen	  het	  

argument	  dat	  telen	  niet	  meer	  
interessant	  is	  voor	  criminelen	  
boven	  het	  argument	  van	  de	  
vermindering	  overlast	  in	  
woonwijken.	  	  

Resultaten	  –	  argumenten	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  CDA	  

15%	  

26%

18%

14%

12%

8%

6%

3%

5%

53%

50%

41%

31%

28%

23%

22%

15%

14%

13%

9%

Het zorgt ervoor dat hennepkweken niet meer interessant is voor criminele
organisaties

Het zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen in
woonwijken

Het betekent het einde van een tegenstrijdig beleid

Het zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

Het verlaagt de maatschappelijke kosten voor opsporing van illegale
hennepkwekerijen

Het zorgt voor meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij cannabis

Het zorgt ervoor dat de politie tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

Het zal het imago van cannabis verbeteren

Het levert meer belastinggeld op

Het is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

Het zet Nederland op de kaart als tolerant land

Een andere reden die niet is genoemd

Kun je aangeven wat voor jou de drie belangrijkste argumenten zijn om te kiezen voor 
gecontroleerde teelt?(Basis: CDA-stemmers voorstanders gecontroleerde teelt, n=181)  

Eerste plaats in top 3
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•  kiezers	  op	  het	  VVD	  vinden	  de	  

verminderde	  overlast	  in	  
woonwijken	  het	  meest	  van	  
belang	  als	  reden	  om	  te	  kiezen	  
voor	  gecontroleerde	  
hennepteelt.	  	  

Resultaten	  -‐	  argumenten	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  VVD	  

15%	  

23%

17%

14%

10%

12%

4%

4%

4%

5%

6%

62%

51%

36%

35%

30%

24%

20%

14%

13%

11%

3%

Het zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen in
woonwijken

Het zorgt ervoor dat hennepkweken niet meer interessant is voor criminele
organisaties

Het betekent het einde van een tegenstrijdig beleid

Het zorgt ervoor dat de politie tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

Het zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

Het verlaagt de maatschappelijke kosten voor opsporing van illegale
hennepkwekerijen

Het levert meer belastinggeld op

Het zal het imago van cannabis verbeteren

Het zorgt voor meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij cannabis

Het is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

Het zet Nederland op de kaart als tolerant land

Kun je aangeven wat voor jou de drie belangrijkste argumenten zijn om te kiezen voor 
gecontroleerde teelt?(Basis: VVD-stemmers voorstanders gecontroleerde teelt n=294)  

Eerste plaats In top 3
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•  kiezers	  op	  PVV	  vinden	  beide	  

argumenten	  (kweken	  niet	  
meer	  interessant	  +	  
vermindering	  overlast)	  
ongeveer	  even	  belangrijk.	  

•  Verder	  noemen	  PVV’ers	  het	  
argument	  dat	  de	  poliTe	  Tjd	  
overhoudt	  voor	  het	  
bestrijden	  van	  andere	  vormen	  
van	  criminaliteit	  (37%)	  vaker	  
dan	  ander	  Nederland	  als	  
geheel	  (33%).	  

Resultaten	  -‐	  argumenten	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  PVV	  

15%	  
24%

22%

17%

6%

4%

6%

7%

9%

55%

52%

37%

26%

24%

24%

23%

21%

19%

8%

8%

Het zorgt ervoor dat hennepkweken niet meer interessant is voor criminele
organisaties

Het zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen in
woonwijken

Het zorgt ervoor dat de politie tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

Het zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

Het verlaagt de maatschappelijke kosten voor opsporing van illegale
hennepkwekerijen

Het betekent het einde van een tegenstrijdig beleid

Het zal het imago van cannabis verbeteren

Het zorgt voor meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij cannabis

Het levert meer belastinggeld op

Het zet Nederland op de kaart als tolerant land

Het is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

Kun je aangeven wat voor jou de drie belangrijkste argumenten zijn om te kiezen voor 
gecontroleerde teelt?(Basis: PVV-stemmers voorstander gecontroleerde teelt, n=107)  

Eerste plaats in top 3
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•  Belangrijkste	  argument	  voor	  

degenen	  die	  hennepteelt	  
willen	  blijven	  verbieden	  	  
hennepteelt	  is	  dat	  het	  
consequent	  is	  (47%	  zet	  dit	  op	  
1	  als	  argument)	  om	  zo	  om	  te	  
gaan	  met	  drugs.	  

•  Twee	  derde	  van	  de	  
voorstanders	  van	  het	  
handhaven	  van	  het	  verbod	  
(65%)	  vindt	  dat	  verbieden	  een	  
duidelijk	  signaal	  afgeeZ	  dat	  
drugs	  schadelijk	  zijn	  .	  	  

Resultaten	  –	  argumenten	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  Nederlanders	  

47%

21%

15%

8%

4%

4%

2%

78%

65%

57%

45%

26%

18%

11%

Het is consequent: cannabis is een drug dus de productie moet
verboden zijn

Het geeft een duidelijk signaal af dat het gebruik van hasj en wiet
risico's met zich meebrengt

Het verhoogt de drempel om hennep te gaan telen vanwege de
kans op straf

Het zorgt ervoor dat cannabis niet makkelijk verkrijgbaar zijn

Het zorgt ervoor dat Nederland niet uit de pas loopt met andere
landen

Het zorgt ervoor dat criminelen geen andere misdrijven plegen

Een andere reden die niet is genoemd

Kun je aangeven wat voor jou argumenten zijn om de huidige situatie niet te wijzigen? 
(Basis: Nederlanders die voorstander zijn van hennepteelt blijven verbieden, n=558)  

Eerste plaats In top 3
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•  De	  argumentaLe	  van	  CDA-‐

kiezers	  om	  hennepteelt	  te	  
blijven	  verbieden	  komt	  
overeen	  met	  de	  rest	  van	  
Nederland.	  	  

	  

Resultaten	  –	  argumenten	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  CDA	  

43%

25%

16%

7%

3%

4%

75%

74%

50%

46%

28%

18%

9%

Het is consequent: cannabis is een drug dus de productie moet verboden
zijn

Het geeft een duidelijk signaal af dat het gebruik van hasj en wiet risico's
met zich meebrengt

Het verhoogt de drempel om hennep te gaan telen vanwege de kans op
straf

Het zorgt ervoor dat cannabis niet makkelijk verkrijgbaar zijn

Het zorgt ervoor dat Nederland niet uit de pas loopt met andere landen

Het zorgt ervoor dat criminelen geen andere misdrijven plegen

Een andere reden die niet is genoemd

Kun je aangeven wat voor jou argumenten zijn om de huidige situatie niet te wijzigen?
(Basis: CDA-stemmers die voorstander zijn van hennepteelt blijven verbieden, n=78)  

Eerste plaats In top 3
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•  VVD-‐kiezers	  vinden	  het	  

verhogen	  van	  de	  drempel	  om	  
te	  telen	  vaker	  een	  belangrijk	  
argument	  om	  hennepteelt	  te	  
verbieden	  dan	  het	  afgeven	  
van	  een	  signaal.	  	  

•  Vier	  op	  de	  Len	  (42%)	  vinden	  
een	  voordeel	  van	  verbieden	  
van	  producLe	  dat	  cannabis	  
niet	  makkelijk	  verkrijgbaar	  is.	  

Resultaten	  –	  argumenten	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  VVD	  

51%

19%

17%

6%

2%

2%

78%

66%

60%

42%

32%

15%

7%

Het is consequent: cannabis is een drug dus de productie moet verboden
zijn

Het verhoogt de drempel om hennep te gaan telen vanwege de kans op
straf

Het geeft een duidelijk signaal af dat het gebruik van hasj en wiet risico's
met zich meebrengt

Het zorgt ervoor dat cannabis niet makkelijk verkrijgbaar zijn

Het zorgt ervoor dat Nederland niet uit de pas loopt met andere landen

Het zorgt ervoor dat criminelen geen andere misdrijven plegen

Een andere reden die niet is genoemd

Kun je aangeven wat voor jou argumenten zijn om de huidige situatie niet te wijzigen?
(Basis: VVD-stemmers die voorstander zijn van hennepteelt blijven verbieden, n=80)  

Eerste plaats In top 3
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•  PVV	  kiezers	  zijn	  erg	  eenduidig	  

in	  hun	  argumentaLe	  voor	  het	  
blijven	  verbieden	  van	  
hennepteelt.	  

•  Maar	  liefs	  59%	  voert	  als	  
belangrijkste	  argument	  aan	  
dat	  het	  consequent	  is	  als	  
hennepteelt	  verboden	  blijV	  
omdat	  het	  een	  drug	  is.	  	  

	  

Resultaten	  -‐	  argumenten	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  PVV	  

59%

11%

13%

6%

3%

58%

56%

39%

34%

15%

14%

Het is consequent: cannabis is een drug dus de productie moet verboden zijn

Het geeft een duidelijk signaal af dat het gebruik van hasj en wiet risico's met zich
meebrengt

Het verhoogt de drempel om hennep te gaan telen vanwege de kans op straf

Het zorgt ervoor dat cannabis niet makkelijk verkrijgbaar zijn

Het zorgt ervoor dat Nederland niet uit de pas loopt met andere landen

Een andere reden die niet is genoemd

Het zorgt ervoor dat criminelen geen andere misdrijven plegen

Kun je aangeven wat voor jou argumenten zijn om de huidige situatie niet te wijzigen?
(Basis: PVV-stemmers die voorstander zijn van hennepteelt blijven verbieden, n=1.572)  

Eerste plaats In top 3

85%	  
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•  Het	  meest	  aangevoerde	  
argument	  van	  Nederlanders	  	  
voor	  het	  volledig	  vrijgeven	  
van	  hennepteelt	  is	  dat	  het	  
kweken	  dan	  niet	  meer	  
interessant	  is	  voor	  criminele	  
organisaLes.	  	  

•  Vier	  op	  de	  Len	  voorstanders	  
(41%)	  voert	  de	  vermindering	  
van	  overlast	  van	  illegale	  
kwekerijen	  als	  belangrijk	  
argument	  aan	  voor	  het	  
volledig	  vrijgeven.	  	  	  

*	  Het	  totaal	  aantal	  voorstanders	  	  in	  dit	  
onderzoek	  van	  volledig	  vrijgeven	  onder	  
kiezers	  van	  CDA,	  VVD	  en	  PVV	  is	  te	  laag	  
om	  significanCe	  uitspraken	  over	  te	  
doen	  (<100).	  Vandaar	  dat	  deze	  niet	  
gerapporteerd	  worden.	  	  

Resultaten	  –	  argumenten	  volledig	  vrijgeven	  -‐	  Nederlanders	  	  

15%	  

28%

16%

15%

9%

7%

5%

5%

3%

5%

1%

55%

41%

38%

36%

34%

17%

17%

16%

14%

13%

9%

6%

4%

Het maakt dat kweken niet meer interessant is voor criminele organisaties

Het zorgt voor minder overlast door illegale kwekerijen in woonwijken

Het betekent het einde van een tegenstrijdig beleid

Het zorgt ervoor dat de politie tijd overhoudt voor het bestrijden van…

Het verlaagt de maatschappelijke kosten voor opsporing

Het levert meer belastinggeld op

Het zorgt voor meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij cannabis

Het zal het imago van cannabis verbeteren

Het is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

Het voorkomt onnodige overheidsbemoeienis

Een andere reden die niet is genoemd

Het zet Nederland op de kaart als tolerant land

Het is goed voor de economie vanwege exportmogelijkheden

Kun je aangeven wat voor jou de drie belangrijkste argumenten zijn voor volledig 
vrijgeven van hennepteelt? (Basis: voorstanders van vrijgeven, n=232)  

Eerste plaats In top 3



7%

7%

7%

10%

9%

16%

31%

42%

44%

50%

47%

50%

42%

35%

40%

36%

31%

32%

28%

17%

18%

10%

10%

11%

9%

12%

20%

13%

...zorgt ervoor dat criminelen veel geld verdienen aan hennepteelt

... werkt illegale teelt in woonwijken in de hand

... kost de samenleving veel geld door het opsporen van kwekerijen
en vervolgen van illegale kwekers

... maar toestaan van verkoop van wiet en hasj door coffeeshops
zorgt voor onduidelijkheid over wat wel en niet mag

… maakt dat de overheid geen zicht heeft op de omvang en kwaliteit 
van geproduceerde cannabis

… zorgt dat de overheid belastinggeld misloopt op hennepteelt

... geeft een duidelijk signaal af dat softdrugs schadelijk is

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het blijven verbieden van hennepteelt? 
Het verbieden van hennepteelt...(Basis = Nederlanders, n=2572) 

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening
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Nederlanders	  –	  zowel	  voor-‐	  
als	  tegenstanders	  zien	  
diverse	  nadelen	  aan	  het	  
huidige	  verbod	  op	  
hennepteelt.	  	  
	  
De	  belangrijkste	  bezwaren	  
zijn:	  
1.  Criminelen	  verdienen	  er	  

veel	  geld	  aan	  (82%)	  
2.  Het	  werkt	  illegale	  teelt	  

in	  de	  hand	  (80%)	  
3.  Opsporing	  en	  vervolging	  

kost	  veel	  geld	  (81%)	  
4.  Leidt	  tot	  onduidelijkheid	  

wat	  wel/niet	  mag	  (79%)	  
5.  Vermindert	  zich	  op	  

probleemomvang	  en	  
productkwaliteit	  (78%)	  

	  	  

Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  Nederlanders	  

15%	  
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  CDA	  	  

15%	  

6%

9%

10%

12%

9%

27%

19%

44%

51%

48%

48%

53%

42%

43%

42%

33%

34%

34%

27%

22%

15%

6%

6%

6%

6%

9%

8%

18%

... zorgt ervoor dat criminelen veel geld verdienen aan hennepteelt

... kost de samenleving veel geld door het opsporen van kwekerijen
en vervolgen van illegale kwekers

... werkt illegale teelt in woonwijken in de hand

... maar toestaan van verkoop van wiet en hasj door coffeeshops
zorgt voor onduidelijkheid over wat wel en niet mag

... maakt dat de overheid geen zicht heeft op de omvang en kwaliteit
van geproduceerde cannabis

... geeft een duidelijk signaal af dat softdrugs schadelijk is

... zorgt dat de overheid belastinggeld misloopt op hennepteelt

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het blijven verbieden van hennepteelt? Het 
verbieden van hennepteelt.. Basis= CDA-stemmers, n=295)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  Kiezers	  op	  het	  CDA	  

(zowel	  voor-‐	  als	  
tegenstanders	  van	  het	  
blijven	  verbieden	  van	  
hennepteelt)	  zien	  
deze	  nadelen	  ook.	  

•  Verder	  valt	  op	  dat	  
CDA-‐ers	  het	  
belangrijker	  dan	  
gemiddeld	  vinden	  om	  
een	  signaal	  af	  te	  
geven	  dat	  drugs	  
schadelijk	  is.	  Het	  
mislopen	  van	  
belasLnggeld	  telt	  voor	  
hen	  minder	  zwaar.	  	  	  
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  VVD	  

15%	  

5%

7%

7%

10%

10%

16%

37%

46%

47%

55%

47%

50%

49%

33%

41%

40%

30%

37%

32%

19%

16%

7%

5%

7%

5%

6%

12%

9%

... werkt illegale teelt in woonwijken in de hand

... zorgt ervoor dat criminelen veel geld verdienen aan hennepteelt

... kost de samenleving veel geld door het opsporen van kwekerijen
en vervolgen van illegale kwekers

... maar toestaan van verkoop van wiet en hasj door coffeeshops
zorgt voor onduidelijkheid over wat wel en niet mag

... maakt dat de overheid geen zicht heeft op de omvang en kwaliteit
van geproduceerde cannabis

... zorgt dat de overheid belastinggeld misloopt op hennepteelt

... geeft een duidelijk signaal af dat softdrugs schadelijk is

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het blijven verbieden van hennepteelt?
Het verbieden van hennepteelt... (Basis= VVD-stemmers, n=434)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  Onder	  kiezers	  op	  het	  

VVD	  valt	  op	  dat	  zij	  het	  
niet	  zo	  belangrijk	  
vinden	  om	  via	  het	  
verbieden	  van	  
hennepteelt	  een	  
signaal	  af	  te	  geven	  dat	  
soVdrugs	  schadelijk	  is.	  	  
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  verbieden	  hennepteelt	  -‐	  PVV	  	  

15%	  

10%

7%

7%

14%

10%

16%

24%

46%

28%

42%

43%

45%

38%

33%

33%

50%

36%

32%

30%

21%

25%

7%

11%

9%

8%

11%

16%

12%

... kost de samenleving veel geld door het opsporen van kwekerijen
en vervolgen van illegale kwekers

... zorgt ervoor dat criminelen veel geld verdienen aan hennepteelt

... werkt illegale teelt in woonwijken in de hand

... maar toestaan van verkoop van wiet en hasj door coffeeshops
zorgt voor onduidelijkheid over wat wel en niet mag

... maakt dat de overheid geen zicht heeft op de omvang en kwaliteit
van geproduceerde cannabis

... zorgt dat de overheid belastinggeld misloopt op hennepteelt

... geeft een duidelijk signaal af dat softdrugs schadelijk is

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het blijven verbieden van hennepteelt? 
Het verbieden van hennepteelt... (Basis= PVV-stemmers, n=222)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  PVV-‐ers	  zijn	  

wederom	  het	  meest	  
verdeeld	  over	  de	  
stellingen	  ten	  
aanzien	  van	  het	  
verbieden	  van	  
hennepteelt.	  	  

•  Een	  meerderheid	  is	  
het	  eens	  dat	  de	  
huidige	  manier	  de	  
samenleving	  veel	  
geldt	  kost	  en	  dat	  
criminelen	  er	  beter	  
van	  worden.	  	  	  
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•  Nederlanders	  zien	  

diverse	  voordelen	  van	  
de	  opLe	  
gecontroleerde	  teelt.	  	  

•  Meest	  posiLef	  is	  deze	  
manier	  zorgt	  voor	  
duidelijkheid	  en	  
minder	  overlast	  door	  
illegale	  kwekerijen.	  

•  Nadelen	  zijn	  dat	  het	  
de	  overheid	  veel	  geld	  
en	  capaciteit	  kost	  
(43%	  (zeer)	  eens)	  en	  
dat	  het	  suggereert	  dat	  
cannabis	  onschadelijk	  
is	  (43%).	  

Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  Nederland	  

15%	  

8%

8%

8%

8%

10%

7%

14%

18%

32%

39%

58%

54%

51%

58%

53%

55%

53%

46%

32%

30%

21%

25%

27%

19%

22%

18%

14%

12%

11%

13%

11%

11%

11%

13%

12%

19%

15%

20%

21%

14%

...  zorgt voor duidelijkheid over wat er wel en niet mag rondom hennepteelt

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen

...  zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit

...  levert belastinggeld op

...  zal het imago van cannabis verbeteren zodat mensen die cannabis als
medicijn gebruiken, zich niet hoeven te schamen

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

...  kost de overheid veel geld en capaciteit in verband met de controle op het
verbod

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over gecontroleerde hennepteelt? 
Gecontroleerde hennepteelt... (Basis= Nederlanders, n=2.572)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  CDA	  

15%	  

7%

9%

11%

11%

16%

15%

12%

26%

23%

34%

62%

63%

59%

58%

56%

60%

53%

42%

44%

39%

22%

20%

22%

22%

18%

12%

16%

14%

10%

14%

6%

6%

7%

7%

8%

10%

17%

16%

19%

10%

...  zorgt voor duidelijkheid over wat er wel en niet mag rondom hennepteelt

...  zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit   

...  zal het imago van cannabis verbeteren zodat mensen die cannabis als
medicijn gebruiken, zich niet hoeven te schamen

...  levert belastinggeld op

...  kost de overheid veel geld en capaciteit in verband met de controle op het
verbod

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over gecontroleerde hennepteelt? 
Gecontroleerde hennepteelt... (Basis= CDA-stemmers, n=295)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  kiezers	  op	  CDA	  zien	  In	  

grote	  lijnen	  	  dezelfde	  
voor-‐	  en	  nadelen	  aan	  
gecontroleerde	  teelt.	  	  
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•  VVD-‐kiezers	  zien	  

sterker	  dan	  andere	  
Nederlanders	  het	  
voordeel	  dat	  
gecontroleerde	  teelt	  
belasLnggeld	  
oplevert.	  	  

Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  VVD	  

15%	  

7%

6%

7%

8%

10%

11%

16%

16%

48%

41%

52%

61%

49%

65%

56%

56%

55%

54%

26%

29%

32%

21%

33%

17%

25%

23%

12%

13%

15%

11%

5%

10%

9%

8%

6%

8%

12%

13%

8%

15%

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  levert belastinggeld op

...  zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen

...  zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

...  zorgt voor duidelijkheid over wat er wel en niet mag rondom hennepteelt

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit    

...  zal het imago van cannabis verbeteren zodat mensen die cannabis als
medicijn gebruiken, zich niet hoeven te schamen

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  kost de overheid veel geld en capaciteit in verband met de controle op het
verbod

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over gecontroleerde hennepteelt?
Gecontroleerde hennepteelt... (Basis= VVD-stemmers, n=434)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  gecontroleerde	  teelt	  -‐	  PVV	  

15%	  

8%

9%

10%

10%

11%

11%

13%

19%

30%

31%

55%

49%

42%

51%

46%

47%

48%

36%

34%

33%

17%

22%

29%

20%

24%

21%

16%

17%

15%

14%

14%

15%

11%

15%

12%

16%

15%

17%

15%

17%

...  zorgt voor duidelijkheid over wat er wel en niet mag rondom hennepteelt

...  levert belastinggeld op

...  zorgt voor een vermindering van de overlast door illegale kwekerijen

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit 

...  zorgt ervoor dat de kwaliteit en zuiverheid van cannabis gegarandeerd
wordt

...  zal het imago van cannabis verbeteren zodat mensen die cannabis als
medicijn gebruiken, zich niet hoeven te schamen

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  kost de overheid veel geld en capaciteit in verband met de controle op het
verbod

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over gecontroleerde hennepteelt?
Gecontroleerde teelt... (Basis= PVV-stemmers, n=222)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  PVV-‐kiezers	  zijn	  het	  in	  

grote	  lijnen	  met	  de	  
kiezers	  op	  het	  VVD	  
eens.	  Ook	  voor	  hen	  
zijn	  duidelijkheid	  over	  
wat	  wel	  en	  wat	  niet	  
mag	  en	  dat	  
gecontroleerde	  teelt	  
belasLnggeld	  kan	  
opleveren	  stellingen	  
die	  zij	  in	  grote	  
meerderheid	  
onderschrijven.	  	  
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  vrijgeven	  hennepteelt	  -‐	  Nederland	  

15%	  

16%

16%

14%

22%

24%

27%

26%

31%

37%

42%

52%

46%

42%

35%

34%

32%

34%

26%

16%

12%

15%

21%

9%

8%

10%

14%

14%

15%

14%

14%

25%

21%

...  leidt tot gevaarlijke situaties in woonwijken, omdat iedereen overal een
hennepkwekerij kan beginnen

...  zorgt voor gevaren bij gebruik
omdat er geen controle op de productkwaliteit is

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  zorgt in combinatie met het toestaan van verkoop door coffeeshops voor
duidelijkheid over wat wel en niet mag

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit   

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  levert meer belastinggeld op

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het vrijgeven van hennepteelt?
Het vrijgeven van hennepteelt... (Basis= Nederlanders, =2.572)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  Belangrijkste	  nadeel	  

onder	  zowel	  voor-‐	  als	  
tegenstanders	  van	  het	  
volledig	  vrijgeven	  van	  
hennepteelt	  is	  dat	  het	  
leidt	  tot	  gevaarlijke	  
situaLes	  (71%).	  	  

•  Belangrijkste	  voordeel	  
is	  het	  einde	  van	  het	  
tegenstrijdig	  beleid	  
(68%).	  	  
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  vrijgeven	  hennepteelt	  -‐	  CDA	  

15%	  

	  
•  kiezers	  op	  het	  CDA	  

delen	  in	  grote	  lijnen	  
de	  mening	  van	  het	  
algemeen	  Nederlands	  
publiek	  ten	  aanzien	  
van	  het	  volledig	  
vrijgeven	  van	  
hennepteelt.	  	  

16%

17%

20%

22%

27%

27%

27%

33%

41%

45%

56%

51%

38%

47%

37%

34%

36%

25%

11%

13%

25%

12%

8%

8%

6%

11%

11%

8%

9%

10%

25%

17%

...  leidt tot gevaarlijke situaties in woonwijken, omdat iedereen overal een
hennepkwekerij kan beginnen

...  zorgt voor gevaren bij gebruik omdat er geen controle op de productkwaliteit
is

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  zorgt in combinatie met het toestaan van verkoop door coffeeshops voor
duidelijkheid over wat wel en niet mag

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

...  levert meer belastinggeld op

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het vrijgeven van hennepteelt?
Het vrijgeven van hennepteelt ... (Basis= CDA stemmers, n=295)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  vrijgeven	  hennepteelt	  -‐	  VVD	  

15%	  

	  
•  kiezers	  op	  het	  VVD	  

delen	  in	  grote	  lijnen	  
de	  mening	  van	  het	  
algemeen	  
Nederlands	  publiek	  
ten	  aanzien	  van	  het	  
volledig	  vrijgeven	  
van	  hennepteelt.	  	  

15%

16%

17%

22%

26%

30%

31%

35%

39%

53%

44%

51%

43%

34%

38%

33%

37%

20%

29%

13%

18%

24%

10%

10%

6%

9%

10%

10%

8%

9%

16%

14%

...  leidt tot gevaarlijke situaties in woonwijken, omdat iedereen overal een
hennepkwekerij kan beginnen

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  zorgt voor gevaren bij gebruik omdat er geen controle op de productkwaliteit
is

...  zorgt in combinatie met het toestaan van verkoop door coffeeshops voor
duidelijkheid over wat wel en niet mag

… zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere 
vormen van criminaliteit   

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  levert meer belastinggeld op

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het vrijgeven van hennepteelt? 
Het vrijgeven van hennepteelt... (Basis= VVD stemmers, n=434)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening
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Resultaten	  –	  houding	  t.a.v.	  vrijgeven	  hennepteelt	  -‐	  PVV	  

15%	  

14%

17%

14%

14%

23%

23%

25%

27%

29%

33%

41%

49%

33%

42%

35%

33%

30%

37%

29%

13%

23%

12%

17%

12%

11%

9%

14%

15%

16%

16%

15%

21%

16%

...  leidt tot gevaarlijke situaties in woonwijken, omdat iedereen overal een
hennepkwekerij kan beginnen

...  zorgt voor gevaren bij gebruik omdat er geen controle op de productkwaliteit
is

...  betekent het einde van een tegenstrijdig beleid: cannabis mag gebruikt en
verkocht worden maar niet gekweekt

...  geeft ten onrechte een signaal af dat cannabis onschadelijk is

...  zorgt in combinatie met het toestaan van verkoop door coffeeshops voor
duidelijkheid over wat wel en niet mag

... zorgt dat de politie meer tijd overhoudt voor het bestrijden van andere
vormen van criminaliteit

...  levert meer belastinggeld op

...  is goed voor de economie omdat het leidt tot werkgelegenheid

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het vrijgeven van hennepteelt?
Het vrijgeven van hennepteelt... (Basis= PVV stemmers, n=222)

Zeer oneens Oneens Eens Zeer eens Weet niet/geen mening

	  
•  Voor	  de	  PVV	  geldt	  

net	  als	  voor	  de	  
andere	  parLjen	  dat	  
men	  vreest	  voor	  
gevaarlijke	  situaLes	  
in	  woonwijken.	  

•  Er	  is	  echter	  geen	  
meerderheid	  voor	  
de	  stelling	  dat	  het	  
vrijgeven	  van	  
hennepteelt	  meer	  
belasLnggeld	  
oplevert.	  	  	  



Zeer oneens
14%

Oneens
36%

Eens
36%

Zeer eens
4%

Weet 
niet/geen 
mening

10%

Zeer oneens
24%

Oneens
23%

Eens
37%

Zeer eens
9%

Weet niet/
geen mening

7%
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•  Nederlanders	  zijn	  verdeeld	  

over	  het	  huidige	  
gedoogbeleid	  rondom	  
cannabis.	  41%	  kan	  zich	  er	  niet	  
in	  vinden,	  maar	  ook	  48%	  is	  
het	  er	  (zeer)	  mee	  eens.	  	  	  

•  Draagvlak	  voor	  gedoogbeleid	  
is	  het	  kleinst	  onder	  CDA-‐
kiezers,	  50%	  is	  tegen.	  	  

Resultaten	  –	  draagvlak	  huidig	  gedoogbeleid	  cannabis	  
Cannabis	  is	  volgens	  de	  Nederlandse	  wet	  in	  principe	  een	  verboden	  middel.	  In	  Nederland	  wordt	  
cannabis	  echter	  gezien	  als	  een	  soDdrug.	  In	  de	  prakCjk	  houdt	  dit	  in	  dat	  de	  poliCe	  niet	  acCef	  optreedt	  
tegen	  het	  gebruik	  van	  kleine	  hoeveelheden	  en	  de	  verkoop	  via	  coffeeshops.	  Dit	  heet	  gedogen.	  	  
In	  hoeverre	  ben	  je	  het	  eens	  met	  de	  huidige	  manier	  om	  met	  cannabis	  om	  te	  gaan?	  

Zeer oneens
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26%
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5%
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•  Belangrijkste	  argument	  vóór	  

het	  gedoogbeleid	  is	  
verminderde	  overlast	  van	  
straatdealers	  (73%).	  	  

•  Belangrijkste	  tegenargument	  
voor	  het	  gedoogbeleid	  (versus	  
een	  totaal	  verbod	  op	  
verkoop)	  is	  dat	  het	  de	  
drempel	  om	  cannabis	  te	  gaan	  
gebruiken,	  zou	  verlagen	  (61%	  
denkt	  dit).	  

	  	  

Resultaten	  –	  voor-‐	  en	  nadelen	  huidig	  gedoogbeleid	  	  

49%

50%

41%

38%

34%

33%

27%

32%

32%

28%

24%

16%

20%

20%

22%

21%

18%

10%

6%

6%

Gedoogde verkoop door coffeeshops vermindert de overlast van
straatdealers

Gedoogbeleid zorgt dat de politie zich op andere zaken kan richten

Gedoogbeleid verlaagt de drempel om cannabis te gebruiken

Gedoogbleied leidt tot onduidelijkheid over de risico's van het
gebruik van hasj en wiet

Het gedoogbeleid leidt tot witwasconstructies

Het gedoogbeleid geeft onterecht het signaal af dat cannabis
onschadelijk is

Gedoogbeleid leidt tot overlast en criminaliteit

Nederland zou het gedoogbeleid meer in het buitenland moeten
uitdragen

Door het gedogen - maar niet vrijgeven - blijft het aantal gebruikers
beperkt

Gedoogbeleid zorgt ervoor dat jongeren minder snel in aanraking
komen met harddrugs

In hoeverre ben je het eens met deze stellingen over het gedoogbeleid? 
Nederlanders (n=2.572)

Eens Zeer eens

73% 

66% 

61% 

59% 

55% 

54% 

45% 

42% 

38% 

33% 
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Resultaten	  –	  kennis	  en	  houding	  t.a.v.	  cannabis	  	  

15%	  

72%

70%

61%

58%

55%

54%

52%

45%

30%

80%

75%

60%

55%

63%

66%

63%

44%

31%

72%

71%

65%

61%

59%

59%

51%

47%

26%

74%

77%

60%

56%

63%

60%

64%

54%

40%

Een coffeeshop nabij een school zet jongeren aan tot
cannabisgebruik

Hennepkwekerijen vormen een belangrijke oorzaak van
woningbranden

Cannabis is een medicijn

Het kweken van max vijf hennepplanten voor eigen gebruik is geen
probleem

Cannabis helemaal verbieden of helemaal toe staan is beter, dan
cannabis gedogen

Een coffeeshop veroorzaakt altijd overlast voor omwonenden

Illegale hennepteelt is de belangrijkste bron van criminaliteit in
Nederland

Cannabis is de afgelopen jaren steeds sterker geworden

Van cannabisgeur kun je stoned worden

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?
- % (helemaal) eens -

Nederland (n=2.572) CDA stemmers (n=295)
VVD stemmers (n=434) PVV stemmers (n=222)

In	  het	  kader	  van	  het	  
onderzoek	  is	  een	  aantal	  
heersende	  ideeën	  over	  
cannabis	  getest	  onder	  het	  
Nederlands	  publiek.	  
	  
Uit	  de	  resultaten	  blijkt	  dat	  
er	  een	  aantal	  negaLeve	  
ideeën	  over	  cannabis	  en	  
coffeeshops	  –	  al	  dan	  niet	  
terecht	  –	  onder	  een	  deel	  
van	  de	  Nederlanders	  
leven.	  	  
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•  De	  helV	  van	  de	  Nederlanders	  is	  
op	  geen	  enkele	  manier	  met	  
cannabis	  in	  aanraking	  gekomen	  
(51%).	  	  

•  Onder	  kiezers	  van	  het	  CDA	  is	  dit	  
een	  hoger	  percentage:	  63%	  is	  
nog	  nooit	  in	  aanraking	  geweest	  
met	  cannabis.	  	  

•  Een	  op	  de	  vijf	  Nederlanders	  	  
(20%)	  heeV	  naar	  eigen	  zeggen	  
ooit	  wel	  eens	  cannabis	  gebruikt	  
en	  3%	  zegt	  het	  momenteel	  	  te	  
gebruiken.	  Deze	  cijfers	  kunnen	  in	  
werkelijkheid	  iets	  hoger	  liggen	  
omdat	  respondenten	  soms	  
terughoudend	  zijn	  om	  toe	  te	  
geven	  dat	  zij	  cannabis	  hebben	  
gebruikt,	  zelfs	  bij	  anoniem	  
onderzoek	  zoals	  dit.	  	  

Resultaten	  –	  ervaring	  met	  cannabis	  	  

15%	  

51%

24%

20%

14%

6%

5%

2%

1%

4%

63%

15%

9%

15%

4%

2%

4%

46%

28%

23%

14%

4%

4%

1%

5%

48%

25%

22%

13%

9%

5%

2%

1%

4%

Ik ben op geen enkele manier met cannabis in aanraking
gekomen

Ik ken iemand die cannabis gebruikt

Ik heb ooit zelf wel eens cannabis gebruikt

In mijn buurt is een illegale hennepkwekerij opgerold

Ik ken iemand die cannabis als medicijn gebruikt

Ik woon vlakbij een coffeeshop

Ik gebruik zelf cannabis

Ik gebruik cannabis zelf als medicijn

Anders, namelijk:

Op welke manier ben je wel eens met cannabis in aanraking gekomen? 
(meer antwoorden mogelijk)

Nederland (n=2.572) CDA stemmers  (n=295)
VVD stemmers  (n=434) PVV stemmers  (n=222)
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ToelichLng	  

•  In	  het	  onderzoek	  is	  
ook	  gekeken	  naar	  
significante	  
verschillen	  tussen	  
subgroepen	  
(geslacht,	  opleiding,	  
stedelijkheid)	  binnen	  
de	  aanhang	  van	  een	  
poliLeke	  parLj.	  	  

•  Deze	  sheet	  beschrijV	  
de	  belangrijkste	  
verschillen	  binnen	  
de	  groep	  CDA-‐
stemmers.	  	  	  

	  
	  

Resultaten	  –	  verschillen	  tussen	  subgroepen	  poliTeke	  parTjen	  

15%	  

•  Jonge	  CDA-‐stemmers	  (<45	  jaar)	  kunnen	  zich	  meer	  in	  het	  huidige	  gedoogbeleid	  rondom	  
cannabis	  vinden	  dan	  oude	  CDA-‐stemmers	  (>	  45	  jaar).	  Jonge	  CDA-‐stemmers	  zien	  vaker	  
bepaalde	  voordelen	  van	  gedogen	  in.	  Zo	  vinden	  jonge	  CDA-‐	  stemmers	  vaker	  dan	  oudere	  CDA-‐
stemmers	  dat	  de	  poliLe	  zich	  door	  het	  gedoogbeleid	  op	  andere	  taken	  kan	  richten	  en	  dat	  er	  
door	  gedoogde	  verkoop	  minder	  overlast	  van	  straatdealers	  is.	  	  

	  
•  Oudere	  CDA-‐stemmers	  kiezen	  vaker	  dan	  jongeren	  ervoor	  dat	  hennepteelt	  verboden	  moet	  

blijven,	  al	  is	  ook	  bij	  hen	  een	  meerderheid	  voor	  gecontroleerd	  teelt.	  	  
	  
•  Lager	  opgeleide	  CDA-‐stemmers	  kiezen	  vaker	  voor	  de	  opLe	  om	  hennepteelt	  te	  blijven	  

verbieden	  (37%	  versus	  22%).	  Het	  belangrijkste	  voordeel	  is	  in	  de	  ogen	  van	  lager	  opgeleiden	  
dat	  verbieden	  een	  duidelijk	  signaal	  afgeeV.	  Bij	  gecontroleerde	  teelt	  denken	  lager	  opgeleiden	  
dat	  het	  veel	  Ljd	  en	  geld	  kost	  voor	  de	  overheid	  i.v.m.	  controle.	  Onder	  de	  hoogopgeleiden	  is	  
het	  draagvlak	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  hoger.	  	  

•  CDA-‐stemmers	  die	  in	  (zeer)	  sterk	  stedelijke	  gebieden	  wonen	  kunnen	  zich	  minder	  vinden	  in	  
het	  huidige	  gedoogbeleid.	  CDA-‐ers	  in	  de	  stad	  denken	  dat	  dit	  drempelverlagend	  werkt	  voor	  
het	  gebruik	  van	  cannabis.	  Het	  draagvlak	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  is	  onder	  CDA-‐stemmers	  die	  
in	  de	  stad	  wonen	  hoger	  dan	  onder	  CDA-‐stemmers	  die	  in	  een	  minder	  stedelijke	  omgeving	  
wonen.	  	  
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ToelichLng	  

•  In	  het	  onderzoek	  is	  
ook	  gekeken	  naar	  
significante	  
verschillen	  tussen	  
subgroepen	  
(geslacht,	  opleiding,	  
stedelijkheid)	  binnen	  
de	  aanhang	  van	  een	  
poliLeke	  parLj.	  	  

•  Deze	  sheet	  beschrijV	  
de	  belangrijkste	  
verschillen	  binnen	  
de	  groep	  VVD-‐
stemmers.	  	  	  

	  
	  

Resultaten	  –	  verschillen	  tussen	  subgroepen	  poliTeke	  parTjen	  

15%	  

•  Jonge	  VVD-‐stemmers	  kijken	  anders	  tegen	  het	  thema	  cannabis	  en	  hennepteelt	  aan	  dan	  
oudere	  VVD-‐stemmers.	  Jonge	  VVD-‐stemmers	  kunnen	  zich	  doorgaans	  meer	  vinden	  in	  het	  
huidige	  gedoogbeleid	  dan	  oudere	  VVD-‐stemmers.	  Bij	  jongeren	  is	  ongeveer	  twee	  derde	  voor	  
het	  gedoogbeleid	  en	  bij	  ouderen	  is	  hetzelfde	  deel	  tegen.	  Belangrijkste	  argumenten	  van	  de	  
jonge	  voorstanders	  van	  het	  gedoogbeleid	  is	  dat	  poliLe	  zich	  nu	  op	  andere	  zaken	  kan	  richten,	  
men	  minder	  snel	  met	  harddrugs	  in	  aanraking	  komt,	  het	  aantal	  gebruikers	  van	  cannabis	  
beperkt	  blijV	  en	  er	  zo	  weinig	  overlast	  van	  dealers	  is.	  	  

•  Het	  draagvlak	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  is	  onder	  jonge	  VVD-‐kiezers	  ongekend	  hoog,	  circa	  
75%	  van	  de	  jongeren	  kiest	  voor	  deze	  opLe,	  dat	  is	  een	  stuk	  meer	  dan	  bij	  de	  oudere	  VVD-‐
kiezers	  (circa	  60%).	  Jongeren	  zien	  als	  belangrijkste	  voordelen	  dat	  gecontroleerde	  teelt	  een	  
einde	  brengt	  aan	  een	  tegenstrijdig	  beleid	  en	  dat	  het	  de	  overlast	  van	  illegale	  kwekerijen	  
beperkt.	  	  

•  Het	  draagvlak	  voor	  gecontroleerde	  teelt	  is	  onder	  laagopgeleiden	  VVD-‐kiezers	  het	  hoogst.	  
Hoogopgeleide	  VVD-‐stemmers	  zijn	  meer	  verdeeld	  en	  kiezen	  vaker	  voor	  volledig	  vrijgeven	  én	  
vaker	  voor	  verbieden	  van	  hennepteelt	  dan	  lager	  opgeleiden	  VVD-‐stemmers.	  Onder	  
hoogopgeleide	  VVD-‐stemmers	  is	  63%	  voor	  gecontroleerde	  teelt,	  19%	  voor	  verbieden	  en	  17%	  
voor	  volledig	  vrijgeven.	  	  
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ToelichLng	  

•  In	  het	  onderzoek	  is	  
ook	  gekeken	  naar	  
significante	  
verschillen	  tussen	  
subgroepen	  
(geslacht,	  opleiding,	  
stedelijkheid)	  binnen	  
de	  aanhang	  van	  een	  
poliLeke	  parLj.	  	  

•  Deze	  sheet	  beschrijV	  
de	  belangrijkste	  
verschillen	  binnen	  
de	  groep	  PVV-‐
stemmers.	  	  	  

	  
	  

Resultaten	  –	  verschillen	  tussen	  subgroepen	  poliTeke	  parTjen	  

15%	  

•  Jonge	  PVV-‐stemmers	  kunnen	  zich	  doorgaans	  meer	  in	  het	  huidige	  gedoogbeleid	  vinden	  dan	  
oudere	  PVV-‐stemmers.	  Zij	  zien	  grotendeels	  dezelfde	  voordelen	  als	  jonge	  VVD-‐ers.	  Daarbij	  
vinden	  ze	  dat	  Nederland	  vaker	  het	  gedoogbeleid	  in	  het	  buitenland	  zou	  moeten	  uitdragen.	  
Jongere	  PVV-‐stemmers	  zijn	  ook	  vaker	  voorstander	  van	  gecontroleerd	  teelt,	  om	  dezelfde	  
redenen	  als	  VVD-‐stemmers	  (o.a.	  einde	  van	  een	  tegenstrijdig	  beleid).	  	  

•  De	  ondervraagde	  PVV-‐stemmers	  concentreren	  zich	  rond	  de	  lage-‐	  en	  midden	  
opleidingsniveaus.	  Het	  aantal	  PVV-‐stemmers	  met	  een	  hoog	  opleidingsniveau	  is	  te	  laag	  om	  
uitspraken	  te	  doen	  over	  verschillen	  in	  opleidingsniveau.	  	  

	  
•  De	  PVV-‐stemmers	  woonachLg	  in	  een	  stedelijk	  gebied	  kijken	  grotendeels	  hetzelfde	  aan	  tegen	  

gecontroleerde	  teelt	  als	  PVV-‐stemmers	  woonachLg	  in	  een	  minder	  stedelijk	  gebied.	  	  
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Bijlage	  

09-‐06-‐15	  
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Onderzoekstechnische	  informaTe	  -‐	  kwanTtaTef	  

•  Veldwerkperiode	  
–  Het	  veldwerk	  is	  uitgevoerd	  in	  de	  periode	  16	  tot	  en	  met	  24	  februari	  2015	  	  	  

•  Methode	  respondentenselecLe	  
–  Uit	  het	  StemPunt-‐panel	  van	  MoLvacLon	  

•  IncenLves	  
–  De	  respondenten	  hebben	  als	  dank	  voor	  deelname	  aan	  het	  onderzoek	  een	  kleine	  vergoeding	  ontvangen	  

•  Weging	  
–  De	  onderzoeksdata	  zijn	  gewogen	  (zie	  ook	  bijlage	  gewogen	  en	  ongewogen	  data),	  daarbij	  fungeerde	  het	  Mentality-‐ijkbestand	  als	  herwegingskader.	  

Dit	  ijkbestand	  is	  wat	  betreV	  sociodemografische	  gegevens	  gewogen	  naar	  de	  Gouden	  Standaard	  van	  het	  CBS.	  	  
–  Er	  zijn	  vier	  wegingen	  toegepast,	  op	  de	  doelgroep	  1.	  Nederland	  representaLef,	  2.	  CDA-‐kiezers,	  3.	  VVD-‐kiezers	  en	  4.	  PVV-‐kiezers	  
–  De	  resultaten	  zijn	  gewogen	  naar	  geslacht,	  leeVijd,	  opleidingsniveau,	  Nielsenregio,	  Mentality	  en	  op	  stemgedrag	  Tweede	  Kamerverkiezingen	  in	  

2012.	  	  
–  In	  deze	  rapportage	  zijn	  de	  gewogen	  aantallen	  en	  percentages	  gerapporteerd.	  	  	  

•  Overige	  onderzoekstechnische	  informaLe	  
–  Overige	  onderzoekstechnische	  informaLe	  en	  een	  exemplaar	  van	  de	  bij	  dit	  onderzoek	  gehanteerde	  vragenlijst	  is	  op	  aanvraag	  beschikbaar	  voor	  de	  

opdrachtgever	  

	  

Bijlage	  

09-‐06-‐15	  
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Ongewogen	  en	  gewogen	  data:	  Nederland	  representaTef	  onderzoek	  

Bijlage	  

Kenmerken	   Ongewogen	   Gewogen	  

N	   %	   N	   %	  

LeeZijd	  

18	  t/m	  24	  jaar	   104	   6,6	   164	   10,5	  

25	  t/m	  34	  jaar	   165	   10,5	   244	   15,6	  

35	  t/m	  44	  jaar	   241	   15,4	   308	   19,6	  

45	  t/m	  54	  jaar	   332	   21,2	   316	   20,2	  

55	  t/m	  64	  jaar	   417	   26,6	   284	   18,1	  

65	  t/m	  70	  jaar	   309	   19,7	   251	   16,0	  

Opleidingsniveau	  

Hoog	  (wo/hbo)	   423	   27,0	   390	   24,8	  

Middel	  (havo/vwo/mbo/mavo)	   766	   48,9	   780	   49,8	  

Laag	  (ibo/basisschool/geen	  opleiding)	   379	   24,2	   398	   25,4	  

Geslacht	  

Mannen	   829	   52,9	   769	   49,1	  

Vrouwen	   739	   47,1	   799	   50,9	  

09-‐06-‐15	  



Auteursrecht	  
Het	  auteursrecht	  op	  dit	  rapport	  ligt	  bij	  de	  opdrachtgever.	  Voor	  het	  vermelden	  van	  de	  naam	  MoLvacLon	  in	  publicaLes	  op	  basis	  van	  deze	  
rapportage	  –	  anders	  dan	  integrale	  publicaLe	  –	  is	  echter	  schriVelijke	  toestemming	  vereist	  van	  MoLvacLon	  InternaLonal	  B.V.	  
	  
Beeldmateriaal	  
MoLvacLon	  heeV	  datgene	  gedaan	  wat	  redelijkerwijs	  van	  ons	  verwacht	  kan	  worden	  om	  de	  rechthebbenden	  op	  beeldmateriaal	  te	  
achterhalen.	  Mocht	  u	  desondanks	  menen	  recht	  te	  kunnen	  doen	  gelden	  op	  gebruikt	  beeldmateriaal,	  neem	  dan	  contact	  op	  met	  MoLvacLon.	  
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Auteursrecht	  



MoLvacLon	  InternaLonal	  B.V.	  
Marnixkade	  109	  
1015	  ZL	  Amsterdam	  
Postbus	  15262	  
1001	  MG	  Amsterdam	  

T	  	  +31	  (0)20	  589	  83	  83	  
M	  moL@moLvacLon.nl	  

www.moLvacLon.nl	  
www.facebook.com/stempunt	  
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