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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 juni 2006
Hierbij bied ik u – mede namens de minister van Justitie – de notitie integrale aanpak hennepteelt aan1. Tijdens het Algemeen Overleg Drugs van
14 december 2005 (kamerstuk 24 077, nr. 177) heb ik toegezegd dat de
Tweede Kamer in de eerste maanden van 2006 een notitie over de wietteelt tegemoet kan zien. Deze notitie is in nauw overleg met diverse
betrokken koepelorganisaties opgesteld en gebaseerd op informatie en
ervaringen uit tal van gemeenten.
Met deze notitie streven wij ernaar de illegale teelt van hennep en de
problemen die dat met zich meebrengt sterk terug te dringen.
Uitgangspunt van de notitie is dat veel gemeenten een integrale aanpak
van de hennepteelt toepassen en hier goede ervaringen mee opdoen.
Tegelijkertijd hebben gemeenten en betrokken partijen aangegeven in de
praktijk nog een aantal knelpunten te ervaren. Kortom: er is winst te
behalen met het verder uitwerken en verbeteren van de integrale aanpak.
Om de huidige inzet te verbreden en te optimaliseren, is het nodig dat een
verdere impuls wordt gegeven aan de aanpak van de hennepteelt.
De uitwerking en verbreding van de integrale aanpak zal op verschillende
manieren en op verschillende niveaus moeten plaatsvinden. De integrale
aanpak van hennepteelt dient in de eerste plaats op het lokale/regionale
niveau (verder) gestalte te krijgen. Daarbij staat lokaal maatwerk voorop,
alleen al omdat de aard en omvang van de wietteelt per gemeente/regio
verschilt. Rol van de Rijksoverheid is (samen met betrokken koepelorganisaties) gemeenten en lokale partners hierin te stimuleren en te faciliteren.
Dit wordt in de notitie verder uitgewerkt in de vorm van een aantal
aandachtspunten en activiteiten voor de komende periode, zoals de
uitwerking van een voorbeeldconvenant.
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