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Brief (vraag) verstuurd aan Justitie en Belasting 19 november 2012  

 

Geachte geïnteresseerden! 

 

Inleiding 

Wij, John Meijers en Ines Siorpaes-Meijers, hebben inmiddels aangetoond dat we onze 

verantwoordelijkheid willen nemen in dit moeizame deel van het softdrugs beleid. Dat is een zeer 

bewuste keuze van ons beiden.  Na alle eerdere stappen die we in de loop van de jaren hebben  

genomen willen we graag de volgende stap maken op weg naar een transparante gedoogde aanvoer 

van biologisch gekweekte cannabis naar de koffieshop. Dit kan niet zonder uw medewerking.  

Het huidige koffieshopbeleid kan niet succesvol genoemd worden, er is overlast op vele manieren en 

het wordt de koffieshop exploitant onmogelijk gemaakt om aan een schoon en vertrouwd product te 

komen, waar zij wel de  verantwoording voor moeten dragen  zoals omschreven in de 

vergunningsvoorwaarden. Op grond van het opportuniteitsprincipe  kunnen  wij via een gedoogde 

transparante aanvoer van biologisch gekweekte cannabis tot een oplossing komen voor de achterdeur 

problematiek.   

Hierbij willen wij onze ideeën, over hoe wij onze onderneming  zouden willen organiseren kort aan u 

voorleggen. Op deze manier hopen wij  onze goede en oprechte bedoelingen duidelijk te maken en een  

seponering van onze zaken tegemoet te kunnen zien. 

 

Onze ideeën 

Het doel van onze onderneming 

Ons doel is op een transparante manier een variatie aan biologische cannabis te kweken voor de 

vergunninghoudende koffieshops. We willen de eindconsument een variatie cannabis van goede 
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kwaliteit bieden voor een reële prijs, zodat deze geen reden heeft om op de zwarte markt te gaan 

zoeken. Dit is van belang wil men het Nederlandse koffieshopbeleid eindelijk succesvol afronden.   

Wij als kweker kunnen erop toezien dat de sterkte van de cannabis niet verder toeneemt en wij kunnen 

invloed hebben op het CBD gehalte. Wij vinden het belangrijk dat de sterkte en de werkzame stoffen 

van de door ons geleverde cannabis in de toekomst op de verpakking vermeld wordt. Dit is inmiddels 

mogelijk door de aanschaf van een daarvoor speciaal ontwikkelde apparatuur. Door een biologische 

transparante manier van kweken kunnen wij zorg dragen voor een beter, verantwoord product voor de 

volwassen gebruiker. 

  

Samenwerking met de koffieshops 

Wij willen uitsluitend met transparante en idealistisch werkende koffieshops samenwerken.  

De laatste jaren hebben wij een goede relatie met twee koffieshops opgebouwd, en zouden deze 

koffieshops dan ook graag in de toekomst willen bevoorraden. Toch denken wij dat het onverstandig 

is om een koffieshop te binden aan een bepaalde kweker en omgekeerd. Een koffieshop exploitant 

moet niet afhankelijk zijn van een kweker om hem van goede kwaliteit cannabis te voorzien, en 

andersom  mag de toekomst van de kweker niet afhankelijk zijn van het voortbestaan van een bepaalde 

koffieshop. Dit zal een positieve invloed hebben op de kwaliteit van de cannabis die in de koffieshops 

aangeboden wordt. Het zal daarmee uiteindelijk de eindgebruiker ten goede komen.  

 

Op zoek naar een ideale werkplek 

Wij denken dat we op den duur een  geschiktere locatie kunnen vinden in het buitengebied, met zo 

min mogelijk omwonenden. En daarmee zo min mogelijk overlast. Uit het zichtveld onttrokken, want 

wat niet zichtbaar is lokt ook niet uit. Wij hopen daarbij op samenwerking met justitie en de 

betreffende gemeente om een optimaal te beveiligende locatie te vinden.  
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Ook verlangen wij naar meer ruimte om de, in onze ogen, ideale kwekerij op te zetten kunnen met in 

de zomermaanden het optimale gebruik van zonlicht en prettige werkruimtes.  

Samenwerking en controle door de overheid 

Wij staan open voor controle van het complete  productieproces door bijvoorbeeld politie, justitie, 

belastingdienst en de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. Van zaad of stek, het bloeien, de oogst, 

het drogen, de voorraad tot het afleveren van de bestelling bij de koffieshop. We denken hier een 

transparante en controleerbare oplossing voor te hebben die wij in een, eventueel, later gesprek graag 

nog willen toelichten. Ook streven wij naar een goede samenwerking met andere betrokken partijen 

zoals de betreffende gemeente. 

Het zou voor  ons van groot belang zijn dat er een girale betaling mogelijk wordt om het risico dat de 

koffieshop exploitant, de kweker en hun medewerkers elke dag lopen op berovingen te verminderen. 

Dit maakt het betalingsverkeer tussen koffieshop en kweker transparant voor bijvoorbeeld de 

belastingdienst. 

 

Werkgelegenheid  

Om onze plannen te realiseren willen we met een vertrouwd team samenwerken, die het belang van 

ons bedrijf maar ook van het koffieshopbeleid begrijpt en waarborgt. We denken hiervoor de juiste 

mensen gevonden te hebben.  Onze onderneming zou dus voor meer mensen werk kunnen bieden 

afhankelijk van de groeimogelijkheden.  

 

Resumé 

*Transparantie, wij streven naar een 100% transparant achterdeurbeleid. 

*Biologisch gekweekte cannabis, die we uit het zicht op een verantwoorde manier willen kweken en 

distribueren. 



 

4 

*Samenwerking met de overheid. We kunnen dit niet realiseren zonder een goede samenwerking met 

de gemeente, justitie, politie en de belastingdienst. 

Zo als, voor u, wellicht duidelijk zal zijn  willen wij een serieuze gesprekspartner zijn om dit 

waardevolle koffieshopbeleid in goede banen te leiden en wij hopen op een spoedig gesprek om het 

geheel persoonlijk verder toe te lichten.  

Via deze weg hopen wij meer duidelijkheid te krijgen over de situatie waarin wij ons bevinden en de 

mogelijkheden die daaruit voortvloeien. 

 

Hoogachtend 

 

 

John Meijers       Ines Siorpaes Meijers 

 

Bierum, 19 november 2012 

 

 
    

Verstuurt aan de Openbare Ministerie Groningen 

Politie Delfzijl 

Politie Winschoten 

Belastingsdienst Emmen dhr. Westendorp, dhr. Politiek 
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