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Betreft: WOO-verzoek Beleidsinzet medicinale cannabis/ toekomstige scenario’s
Amsterdam, 22 juli 2022,

Geachte heer/mevrouw,
Aanleiding van het verzoek
Met kamerbrief van 30 mei 2022 (kenmerk:3368655-1029160-GMT) heeft de minister van VWS, Ernst Kuipers
de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn beleidsinzet komende jaren m.b.t. medicinale cannabis
In reactie op de aanbevelingen van het rapport: “Evaluatie Bureau voor Medicinale Cannabis” van Berenschot
(hierna: het Rapport), beweert de minister dat zijn beleidsinzet in lijn is met de bevindingen en aanbevelingen
van het Rapport en dat met name de eerste twee aanbevelingen (“heldere stip op de horizon” en “helder
beleidskader”) onderdeel zijn van het toekomstig bestendig maken van het beleid, waarover hij in de loop van
de brief informeert.
Echter, wordt er niet verder ingegaan op de concrete uitwering van met name de eerste aanbeveling m.b.t.
toekomstscenario’s en er wordt alleen een nogal algemeen beleidskader geschetst.
Inhoud van het verzoek:
De eerste aanbeveling van het Rapport luidt: “wij raden aan scenario’s uit te werken met een duidelijk tijdpad
waarin bijvoorbeeld wordt ingegaan op de vraag wat het voor het BMC betekent als over tien of twintig jaar
nog geen geneesmiddel is ontwikkeld” (zie het Rapport, blz.: 11)
Op grond van artikel 4.1. van de Wet Open Overheid, verzoek ik u de volgende documenten openbaar te
maken:
1. de uitgewerkte scenario’s met een duidelijk tijdpad, zoals door het Rapport wordt aanbevolen
2. stukken (voor intern overleg) waarin boevengenoemde scenario’s worden besproken en waaruit blijkt
hoe men denkt te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen.
Verder ben ik geïnteresseerd in:
3. verslagen van interdepartementale overleggen (b.v. BMC, VGP en BMC) waar er wordt ingegaan op de
gevolgen van de invoering van een op kwaliteit gecontroleerd aanbod via de aan het Experiment
Gesloten Coffeeshopketen deelnemende verkooppunten. Het Rapport wijst met name erop dat veel
cannabis die wordt gebruikt voor medicinale doeleinden geen medicinale cannabis is. Door het
Experiment Gesloten Coffeeshop Keten wordt de kwaliteit van reguliere cannabis hoger, de verschillen
in stabiliteit en kwaliteit kleiner, terwijl het aantal variaties in het assortiment van coffeeshops naar
verwachting hoger zal zijn ten opzichte van het medicinale aanbod in de apotheek.
In het geval dat de opgevraagde documenten persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere
betrokkenen bevatten, wil ik u nadrukkelijk vragen om er rekening mee te houden dat het hier gaat om een
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politiek-bestuurlijk gevoelig dossier, waarbij volledige transparantie en openbaarheid alleen ten goede kunnen
komen van een goede en democratische bestuurvoering.
Ik verzoek u mij binnen de wettelijke beslistermijn van vier weken de stukken (digitaal op het bovengenoemd
e-mailadres) te doen toekomen. Voor vragen kunt u mij telefonisch of per e-mail bereiken.
Hoogachtend,
Rosaria Ricci

2

