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Schriftelijke vragen over de Hennepindustrie op 
industrieterreinen in Oost-Groningen 

Geachte dames De Haas en Voerman en heren Schmaal en Batterman, 

In antwoord op uw bovengenoemde brief volgt onderstaand de beantwoording van uw vragen m.b.t. de 
Hennepindustrie op industrieterreinen in Oost-Groningen. 

1. Bent u met onze fracties van mening dat de teelt en verwerking van vezelhennep past in een innovatief 
beleid voor de ontwikkeling van de (Oost-)Groningse landbouw- en industriesector? 

Antwoord: Ja. De teelt en verwerking van vezelhennep past goed binnen een van de zes door ons 
onlangs vastgestelde opgaven waar Provinciale Staten kennis van hebben genomen, namelijk de opgave 
circulaire economie. 

2. Bent u bereid om te (laten) onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ruim baan te maken voor de 
hennep verwerkende industrie in Oost-Groningen op bestaande industrieterreinen? Kunt u uw antwoord 
motiveren? Bent u bereid om eventueel samen te werken met de Wageningen Universiteit en/of provincie 
Limburg om ook in onze provincie een keten voor vezelhennep te ontwikkelen? Kunt u uw antwoord 
toelichten? 

Antwoord: Op dit moment bestaat de verwerkende industrie uit twee partijen die al enkele jaren actief zijn. 
Met deze partijen is de afgelopen jaren goed contact geweest en er hebben bedrijfsbezoeken plaats 
gevonden. Ook hebben wij in de afgelopen jaren al een aantal keren een financiële bijdrage verleend aan 
de ontwikkeling van de vezelhennepketen in Oost Groningen. Op dit moment zijn er vanuit deze twee 
partijen geen geluiden bekend die worden ervaren als een knelpunt. Zijn er wel knelpunten aanwezig, 
dan gaan wij hierover graag met de verwerkende industrie in gesprek. Dit geldt ook voor de inzet van 
industrieterreinen voor de teelt van vezelhennep. 

3. Indien het antwoord op de voorgaande 2 vragen ja luidt, bent u dan bereid om een concreet voorstel 
daarvoor uit te laten werken en daarmee bij de Provinciale Staten terug te komen voor de zomer van 2017? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee. Op dit moment zien wij geen aanleiding om een concreet voorstel uit te werken, 
zonder dat daar een vraag uit het bedrijfsleven aan ten grondslag ligt. 
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4. Bent u bereid om te onderzoeken uit welke subsidieregelingen financiering kan worden verstrekt voor 
(proef)projecten voorde verwerking van vezelhennep en die desgevraagd - indien de aanvragen voldoen aan 
de daaraan te stellen eisen - ook te verstrekken? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke mogelijkheden ziet 
u bij het ontbreken van een adequate subsidieregeling voor de financiering van (proef)projecten voor de 
werking van vezelhennep, om de (proef)projecten te helpen financieren? Kunt u uw antwoord motiveren? 

Antwoord: In de periode voor 2010 hebben wij een aantal keren een bijdrage verleend ter stimulering van 
de vezelhennepproductie in de Veenkoloniën. In 2012 hebben wij ook nog een bijdrage beschikbaar 
gesteld voor een innovatieve oogstmachine. Hiervoor is naast een provinciale bijdrage ook nog gebruik 
gemaakt van het Leader programma Oost-Groningen. Voor 2016 geldt dat er rond oktober gebruik 
gemaakt kan worden van P0P3 regelingen. 

5. Bent u bereid om u actief in te zetten voor de ontwikkeling van deze bedrijfstak door voorlichting, lobby
werk, het bijeenbrengen van kennis en middelen, en alle overige u ter beschikking staande mogelijkheden? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee. Wij zien het verrichten van lobbywerkzaamheden, voorlichten en/of kennisbijeenkomsten 
niet primair als taak van de provincie. Indien dit vanuit de verwerkende sector gewenst is, zouden wij een 
ondersteunende rol op ons kunnen nemen. 

6. Bent u bereid om de boeren in onze provincie voor te laten lichten over de voordelen die hennep als 
afwisselingsgewas kan bieden zodat er een voldoende aanbod aan hennep komt, wat de vestiging van 
nieuwe hennep verwerkende bedrijven in deze regio kan helpen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Antwoord: Nee. Wij zien het primair voorlichten van ondernemers niet als een taak van de provincie. 
Wederom geldt dat wij eventueel een faciliterende rol zouden kunnen spelen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


