
 Beste griffie, zou u deze brief aan het college van B&W kunnen doen toekomen, dank alvast 

en vriendelijke groet, coöperatie LeLi Holland. 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders, 

 

Onderwerp: Realisatie Camuletbeleid. “Het aanpakken van een maatschappelijk probleem:      

een onderzoekspilot in uw gemeente?” 

 

Emmen, 9 oktober 2017 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Bijgesloten ontvangt u een aanbiedingsbrief van de coöperatie LeLi Holland. 

 

Ondergetekenden hebben zich verenigd in LeLi Holland, een coöperatie met de doelstelling om een 

maatschappelijk probleem aan te pakken binnen de context van cannabisbeleid en gemeentelijke 

handhavingsarrangementen. 

Wij zoeken samenwerking met lokale overheden, met uw gemeente, om aan de hand van een 

specifiek Opiumwet artikel,‘Wet Camulet’,een onderzoekspilot te starten om gecontroleerde teelt, 

kwaliteitscontrole en etikettering bij de gedoogde verkoop van cannabis te realiseren. De aanpak 

van een maatschappelijke probleem, namelijk die van een ongecontroleerde toelevering van 

cannabis aan de gedoogde cannabisverkoop, vergt een weloverwogen analyse en eigentijdse 

benaderingswijze die uiteen gezet wordt op onze website. 

De coöperatie Leli Holland wil met deze aanbiedingsbrief uw Burgemeester en Wethouders 

uitnodigen om naar onze voorstellen te kijken en een samenwerkingsverband te onderzoeken. 

 

Daar het de missie van de coöperatie is om lokale overheden te faciliteren en wegwijs te maken 

binnen het huidige juridische kader, om beleid te implementeren gericht op gecontroleerde teelt, 

kwaliteitscontrole en verantwoord cannabisgebruik en  hiermee dus een breed volksgezondheid 

belang heeft, zal deze aanbiedingsbrief worden aangeboden aan een groot aantal gemeenten in 

Nederland. Als coöperatie wensen wij  hiermee het voortouw te nemen om de samenleving breed in 

een ‘veranderingsproces’ te betrekken. 

 

De website www.leliholland.nl is in eerste instantie vormgegeven om alle bestuurders van 

Nederland van relevante informatie te voorzien; op het merendeel van de vragen die een 

onderzoekspilot t.b.v Camuletbeleid kan oproepen vindt u overzichtelijke weloverwogen juridische 

analyses via een coöperatieve benaderingswijze. 

Alle te verwachten correspondentie zal via de website per gemeente digitaal worden weergegeven. 

Alle contact data van LeLi Holland kunt u op de website aantreffen, ten einde bij eventuele vragen 

contact op te kunnen nemen betreffende een mogelijk samenwerkingsverband. 

Wij zien met bijzonder veel interesse uit naar uw gemotiveerde reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

voor coöperatie LeLi Holland: 

 

Leon Lichtendahl 

drs. Hester Kooistra 

James Burton. 

 

www.leliholland.nl 

info@leliholland.nl 
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