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Inleiding

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het project Het Groene Goud. In deze nieuwsbrief
vertellen wij u hoe de eerste vier maanden van het project verlopen zijn, wat de komende
maanden gaat gebeuren en wat de ontwikkelingen op de langere termijn zijn. Daarnaast
treft u ook bijdragen aan van een aantal deelnemers van het project zoals Wonen Limburg,
Essent Netwerk en Politie Limburg Noord. Mocht u als deelnemer aan het project ook
informatie hebben voor de nieuwsbrief, dan kunt u dit mailen naar
hetgroenegoud@sevenum.nl.

Paul Mengde

Woordvoerder voert het woord!

Het project Het Groene Goud is op 5 juli jl. officieel van start gegaan. Hoewel de deelnemers
aan het project destijds vol overtuiging getekend hebben, weten sommigen niet meer precies
wat Het Groene Goud inhoudt. Vandaar dat we de voorzitter van de Stuurgroep in de persoon
van Paul Mengde het nog eens laten uitleggen.
“Het Groene Goud is een samenwerkingsverband tussen diverse overheden (7 gemeenten
en de Provincie Limburg) UWV, politie, Openbaar Ministerie maar ook Essent en een viertal
woningcorporaties en de LLTB. Doel van het project is niet meer en niet minder het bestrijden
van illegale hennepteelt!”
Over welke illegale hennepteelt hebben we het dan?
“Zowel de hennepteelt buiten oftewel de vollegrondsteelt (hennep tussen de maïs) en binnen
in woningen, loodsen en schuren. De eerste drie maanden van het project waren voornamelijk gericht op de hennep in de maïs. Nu gaat de aandacht naar de hennepteelt in
woningen, schuren en loodsen.”
Veel gestelde vraag door burgers is waarom de illegale hennepteelt bestreden moet worden.
Wat is uw antwoord daarop? “Hennepteelt veroorzaakt risico’s, geeft schade (energiediefstal,
illegale verbouwing). Maar het veroorzaakt ook risico’s en gevaar bij mensen, want er is
(veel) geld mee te verdienen. Maar let op, de risico’s bij betrokkenen zijn groot. Laat je ze
binnen, dan krijg je ze niet meer buiten!”
Hoe gaat het project te werk om de illegale hennepteelt te bestrijden?
“Door de nauwe samenwerking binnen het project wordt de pakkans vergroot omdat gegevens van de afzonderlijke deelnemers bij elkaar gevoegd worden. De genoemde samenwerking is de kracht van het project. Mensen worden gewezen op de risico’s, maar als ze
toch de fout ingaan en gepakt worden met hennep, dan gaan de radars lopen.
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Het gevolg hiervan is dat de deelnemers op de stoep komen te staan en hun sancties gaan
toepassen. Je wordt voor de strafrecht gebracht; huurders van woningen komen op straat
te staan; gestolen energie moet terugbetaald worden; uitkeringsgerechtigden worden aangepakt en moeten terugbetalen; etc.
Door voorlichting hierover te geven hopen we de mensen te ontmoedigen. Daarnaast gaan
we ook controleren door middel van vliegen boven de maïs. Nu staat het controleren van
loodsen en stallen op de agenda. Ook de aandacht voor teelt in woningen blijft continu
aanwezig. Mede dankzij het samenvoegen van gegevens door de diverse deelnemers.
Om het project blijvend te laten slagen wordt de samenwerking tussen partners bevorderd
om zo een blijvende structuur te creëren, waardoor we in de toekomst nog steeds de
vruchten kunnen plukken van het project.

Structuur Het Groene Goud
Welke overlegvormen kent Het Groene Goud:
Stuurgroep:
Overleg tussen het Openbaar Ministerie, politie en de heer Mengde als voorzitter.
Kernengroep:
Overleg tussen een kleine kern uitvoerenden die bepaalde acties op zich hebben genomen
zoals bijvoorbeeld het volgsysteem.
Uitvoeringsoverleg:
Overleg tussen de uitvoerenden van de convenantpartners.
Bestuurlijke Platform:
Overleg met alle bestuurders van de convenantpartners.
Projectleider:
Projectleider van Het Groene Goud is Theo Dieleman. Zijn taak is om het project in goede
banen te leiden en om de samenwerking tussen de partners te bevorderen. Verder houdt
hij de ontwikkelingen op het gebied van de illegale hennepteelt bij. Waar mogelijk worden
nieuwe ontwikkelingen meegenomen in het project.
Communicatie:
Met het project is de nodige communicatie gemoeid. Deze informatie is terug te vinden in
het communicatieplan Het Groene Goud. Veronique Klaassen is de persoon die zich bezig
houdt met de communicatie rondom het project. Zo hebben we de vorige maand de
presentatie op de Hiltho gehad. Deze presentatie heeft veel aandacht gehad van zowel de
lokale, als landelijke als internationale pers. Daarnaast zal de mogelijkheid bekeken worden
om een documentaire te maken over illegale hennepteelt en wat de gevolgen ervan zijn.
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Wonen Limburg

Hennep in een woning: geen goed idee!

Helaas komen we het wel eens tegen: een huurder die hennep (“wiet”) kweekt in zijn
woning. Het lijkt zo onschuldig, maar is het zeker niet. Daarom treden wij er streng tegen
op. Voor een buurtbewoner zorgt een hennepplantage in de straat vaak voor grote problemen. Denk maar eens aan de stank en de vaak ongure types die erbij betrokken zijn.
Omwonenden kunnen ons helpen bij het tegengaan van hennepteelt!
Tijd om keihard op te treden
Samen met onder andere de politie, Essent, de gemeente en de belastingdienst treden we
vanaf dit jaar keihard op tegen hennepteelt. Alleen door goed samen te werken kunnen we
de criminaliteit (want dat is hennepteelt!) aanpakken. Voor ons betekent dat het volgende:
-

Wij staan geen enkele hennepteelt meer toe; ook niet slechts enkele planten.
Bij constatering van hennepteelt volgt meteen ontbinding van het huurcontract.
Vijf jaar lang krijgt een hennepteler geen andere woning meer van ons.

Op deze wijze levert Wonen Limburg haar bijdrage in het project Het Groene Goud.

Essent Netwerk

Veiligheid boven alles
Sinds het openstellen van de vrije energiemarkt bestaat Essent uit een aantal juridisch
gescheiden onderdelen. Zo is er sprake van een Leverancier (commercieel bedrijf) en een
Netbeheerder (Essent Netwerk BV). Essent Netwerk BV beheert de leidingen en kabels in
haar verzorgingsgebied tot en met de hoofdzekering en meter. Essent Netwerk is verantwoordelijk voor een veilig en betrouwbaar energie transport. In tegenstelling tot de
leverancier, is de Netbeheerder gebonden aan de regio waar het net daadwerkelijk ligt. Voor
Essent Netwerk zijn dit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland,
Brabant en Limburg.
In dit verzorgingsgebied participeert Essent Netwerk in diverse convenanten. Voornaamste
doel in deze samenwerkingsverbanden is het oplossen en voorkomen van gevaarlijke
situaties. Zo zorgen de technische mensen ervoor dat partners veilig kunnen werken in de
praktijk. Bij het constateren van energiediefstal zullen wij tevens de klant aansprakelijk
stellen, aangifte doen en de klant een factuur sturen voor de kosten van de geleden schade.
Wij achten deelname aan convenanten als "het Groene Goud" van groot belang, met name
voor wat betreft het genoemde veiligheidsaspect en de betrouwbaarheid van de
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Politie Limburg Noord

Het Groene Goud werpt zijn vruchten af
Hoewel op 5 juli dit jaar het officiële startsein gegeven is voor het project, was de politie
Limburg Noord al eerder met het project bezig. Dit heeft het afgelopen jaar (januari tot en
met september) geresulteerd in de volgende statistieken:
In het kader van het Groene Goud hebben er in totaal 51 henneponderzoeken plaatsgevonden onderverdeeld in:
25 keer in woningen
9 keer in bedrijven
17 keer in de buitenteelt.

33%

49%
Woningen
Bedrijven
Buitenteelt

18%

Het aantal hennepplanten wat in beslag genomen en vernietigd werd:
5540 stuks uit woningen
8170 stuks uit bedrijven
1450 stuks uit buitenteelt

10%

37%
53%

Woningen
Bedrijven
Buitenteelt

Dit zijn in totaal 15.060 planten die goed waren voor een productie van ongeveer 380 kg
nederwiet. Bij een kiloprijs van ongeveer 3.000 euro op dit moment (schatting) waren de in
beslag genomen hennepplanten goed voor een handelswaarde van ongeveer 1.128.000
euro! Hierbij zijn niet de 38,5 kg kant en klare henneptoppen gerekend.
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HILTHO 2007

“Je mag toch vijf plantjes hebben!?”
Dit was een veel gehoorde opmerking tijdens de Hiltho 2007.
Waarop steevast ‘nee’ geantwoord werd door de politie met
vervolgens de uitleg hoe het werkelijk zit. Vele mensen wisten de
presentatie van Het Groene Goud op de Hiltho te waarderen.
Hoewel sommigen niet konden begrijpen waarom middels de
hennepcontainer getoond werd hoe je illegaal hennep kon
kweken. Maar door te vertellen dat het doel van het laten zien
en ruiken van hennep een stuk bewustwording bij de burger
teweeg bracht, konden de bezoekers het wel accepteren. Met
regelmaat kregen we te horen van mensen “zo ruikt het bij de
buren ook” of “ruikt hennep zo!” Met veel interesse beluisterden
de bezoekers het verhaal van de politie over hoe hennep in de
maïs ontdekt kon worden. Maar ook stond men vol verbazing te
luisteren naar de risico’s die men liep als je gepakt werd.
Het Groene Goud was een absolute trekker op de Hiltho 2007.
Dit bevestigden ook de organisator Depro Beurzen. Nadat het
bericht op het ANP vermeld werd, begon de mediatrein te rijden:
RTL4, SBS 6, L1, TV Limburg, de Belgische commerciële zender VTM en de lokale media.
De Belgische journalisten vonden het zeer frappant dat mensen in Nederland een
nagebootste illegale hennepkwekerij konden bezichtigen op een consumentenbeurs, terwijl
in België bij een ontmanteling van een hennepkwekerij diverse straten afgezet werden
zodat de media er geen glimp van kon opvangen!
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Controles met vliegtuig

Weinig hennep tussen de maïs

Het aantal ontdekte illegale hennepplantages op maïsvelden in de regio Venray is in
vergelijking met vorig jaar drastisch afgenomen. Werden er vorig jaar in totaal 34
hennepplantages gevonden in de maïs, nu zijn er ondanks strenge controles nog maar
een kleine hoeveelheid plantjes ontdekt.
Eind augustus vonden de controles plaats door de politie op de aanwezigheid van illegale
hennepplantages op maïsvelden. Dit gebeurde onder meer met een vliegtuig en met een
helikopter. Bij boeren die hun maïsvelden hebben gemarkeerd met speciale oranje jerrycans
werd extra gecontroleerd. De jerrycans werden verstrekt door de Limburgse Land- en
Tuinbouw Bond. Zo’n honderd boeren hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt.
Totnogtoe heeft de politie slechts hele kleine hennepplantages met 20 tot 60 planten in de
maïs aangetroffen. Dat waren er vorig jaar beduidend meer. In totaal werden er 34 grote
plantages aangetroffen van 200 plantjes tot meer dan 8.000 planten.
Harde conclusies kunnen hieruit nog niet getrokken worden, maar het lijkt erop dat de actie
een succes is. Waarschijnlijk zijn de henneptelers afgeschrikt door de aanpak van Het
Groene Goud. De intensieve aanpak vanuit het project maakt het erg lastig om in het
politiedistrict Venray illegaal hennepplanten te kweken tussen de maïs.
Volgend jaar zal wederom deze actie plaatsvinden. Agrariërs die geen jerrycans hebben
geplaatst bij hun velden adviseren wij dringend dan zelf goed te controleren of er hennepplanten tussen de maïs staan. Mocht de politie namelijk op hun velden een hennepplantage
vinden, dan moeten ze zelf aantonen dat hen geen blaam treft. Als ze dat niet kunnen,
draaien ze op voor de kosten van het opruimen en krijgen ze geen vergoeding.
Volgende stap

Intensieve controle op schuren, loodsen en woningen
De volgende stap in het project Het Groene Goud wordt het intensief controleren van
vrijgekomen agrarische bebouwingen en woningen. Niet-gebruikte of leegstaande
champignoncellen, schuren, loodsen e.d. zijn plekken om illegaal een hennepplanten in te
kweken. Volgens de politie stropen criminelen het platteland af en huren daar leegstaande
panden. Mensen met een burger woning worden door deze criminelen in de ellende gestort.
Zij staan een zolder, kelder of andere ruimten in huis af en zitten later met de zorgen als de
politie binnenvalt. Het Groene Goud presenteert de teler, maar ook degene die de
gelegenheid biedt, namelijk op alle fronten de rekening.

“Onterecht bijstand ontvangen ...
dat wordt terugbetalen !”
“U mag u komen verantwoorden
bij de rechtbank”
“U uitkering wordt beëindigd !”
“Bezint eer ge begint”
“Verlies van uitkering treft de teler,
brand door kortsluiting treft ook u !”
“U zet uw huurhuis op het spel !”
“U staat meteen op straat !”

