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Schriftelijke vragen over ontwikkelingen hennepteelt 

Geachte heren Meendering en Miedema, 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen die u ons heeft gesteld in bovengenoemde brief over (de belemmeringen 
met betrekking tot) de ontwikkeling van de hennepteelt. 

1. Bent u het met de fractie van GroenUnks eens dat de hennep verwerkende Industrie kansen biedt 
voor ontwikkeling van de werkgelegenheid in Oost-Groningen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: ja 

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? 

Antwoord: ja 

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 
vezeihenneppianten ? 

Antwoord: ja 

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

Antwoord: op 13 april hebben de gedeputeerden Brouns en Eikenaar met beide bedrijven DunAgro en 
Hempflax een gesprek gehad tijdens een bedrijfsbezoek. Daar is afgesproken dat wij zullen nagaan of vanuit 
regulier subsidie instrumentarium mogelijkheden zijn voor het ondersteunen van innovatieve ontwikkelingen en 
investeringen. Daarnaast is afgesproken dat de bedrijven informatie aandragen over welke moeilijkheden ze 
ondervinden met betrekking tot de toepassing van de Opiumwet. Vervolgens zullen wij op basis daarvan met 
het ministerie in overleg treden. 
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5. Bent u bereid op om op basis van de uitkomsten van deze gesprekken op iandelijk en Europees 
niveau te gaan iobbyen voor het geiijk trekken van wetteiijke regeiingen met betrekking tot productie en 
vervferking van industriëie hennep? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: zie het antwoord op vraag 4. 

6. Bent u bereid te onderzoeken hoe de hennep verwerkende bedrijven gehoipen kunnen worden met de 
uitbreiding van de toepassingsmogeiijkheden, in het bijzonder bij de innovatie? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: wij verwijzen u hiervoor naar de bijgevoegde beantwoording van vragen van de fracties van PvdA, 
Groninger Belang en PvdD op 17 mei 2016. Onze mening op dit punt is grotendeels niet gewijzigd. Voor het 
overige verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 4. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


