
Statenfractie GroenLinks Provincie Groningen 

Turfsingel 83 

9712 KL Groningen 

050-316 4568 

groenlinks@ps-provinciegroningen.nl 

 
 

 

Groningen, 23 maart 2018 
 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen hennepteelt 
 
 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

Tijdens een recent werkbezoek aan Oost-Groningen is onze fractie langs geweest bij een 

tweetal hennep verwerkende bedrijven in de gemeente Pekela, Hempflax en Dun Agro. In de 

gesprekken met de directies werd meerdere keren genoemd dat (inter-)nationale regelgeving 

op een aantal terreinen belemmerend werkt voor de verdere ontwikkeling van deze 

bedrijfstak. Het grootste probleem in de Nederlandse wetgeving is het verbod op het 

gebruiken van de toppen van de vezelhennepplanten. Hoewel de toppen van de hennepplanten 

vrijwel geen werkzame stof bevatten die mensen high maakt, mogen ze hier niet gebruikt 

worden en in het buitenland wel. 

De fractie van GroenLinks is van mening dat de hennepteelt en de verwerkende industrie een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de groei van de werkgelegenheid in Oost-Groningen. 

Verschillen in regelgeving tussen diverse landen binnen de Europese Unie mogen geen 

belemmeringen vormen voor een verdere ontwikkeling van deze bedrijfstak en de 

werkgelegenheid in onze provincie.  

De verwerking van de regionaal geteelde hennep leidt tot nieuwe innovatieve producten die 

passen in de circulaire economie. Het bedrijf Hempflax wil graag uitbreiden met nieuwe 

producten waar veel onderzoek en innovatie voor nodig is. Er is echter geen contact met hen 

opgenomen door de gebiedsregisseurs die het Akkoord van Westerlee moesten uitvoeren. 

Wij hebben daarom aan het college de volgende vragen:  

1. Bent u het met de fractie van GroenLinks eens dat de hennep verwerkende industrie 

kansen biedt voor ontwikkeling van de werkgelegenheid in Oost-Groningen? Zo nee, 

waarom niet? 

2. Bent u het met ons eens dat vezelhennep een prima aanvullend gewas kan worden voor de 

akkerbouwers in de Veenkoloniën? Zo nee, waarom niet? 

3. Is het college bekend met de belemmeringen die de hennep verwerkende bedrijven 

ondervinden in hun bedrijfsuitvoering, in het bijzonder het verbod op het verwerken van 

de toppen van vezelhennepplanten?  

4. Bent u bereid om met deze bedrijven in gesprek te gaan over de belemmeringen? Zo nee, 

waarom niet? 

5. Bent u bereid op om op basis van de uitkomsten van deze gesprekken op landelijk en 

Europees niveau te gaan lobbyen voor het gelijk trekken van wettelijke regelingen met 

betrekking tot productie en verwerking van industriële hennep? Zo nee, waarom niet? 



6. Bent u bereid te onderzoeken hoe de hennep verwerkende bedrijven geholpen kunnen 

worden met de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden, in het bijzonder bij de 

innovatie? Zo nee, waarom niet? 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Hendri Meendering en Harrie Miedema (GroenLinks) 

 
 
 
 


