
Datum:  Venray, 7 juli 2008 

Betreft:  bezoeken schuren en loodsen  

 

Beste contactpersonen van Het Groene Goud, 

 

Inleiding 

Komende tijd zal Het Groene Goud met name intensief bezig zijn met controles van hennep op de 

koude grond. Het Plannings- en Uitvoeringsoverleg PnU blijft in principe gedurende de 

vakantieperiode in dezelfde frequentie doordraaien, d.w.z. éénmaal per twee weken.  

 

Controles schuren, loodsen, VAB’s 

We (het PnU-overleg) hebben de indruk dat de koude grond-acties een verdringingseffect 

bewerkstelligen naar andere regio’s en naar schuren en loodsen in onze eigen regio. 

Naar de Duitse politie is een lijntje uitgegooid om tot samenwerking te komen bij de koude 

grondacties. 

Wij willen echter ook het verdringingseffect naar schuren, loodsen en VAB’s zoveel mogelijk 

voorkomen. Dat willen we preventief aanpakken. Tot dusver zijn er een tweetal acties gericht op 

het bezoeken van schuren en loodsen geweest. Dit betrof plaatsen die reeds eerder in verband met 

hennep in beeld zijn geweest. 

Zoals jullie hebben kunnen vernemen in het kader van de start van de bakenacties 2008 willen wij 

echter een aanpak die gericht is op het voorkomen van hennep in schuren en loodsen. 

Deze preventieve aanpak werkt het beste als we als partners in Het Groene Goud gezamenlijk 

optrekken. 

 

Actiedatum 

Het idee is om op 21 oktober 2008 een aantal locaties te laten bezoeken door de gemeentelijke 

handhaving. Doel van het bezoek is vast te stellen of de bedrijfsactiviteiten volgens vergunning 

zijn. Dat betekent dat de gemeenten hierin de eerste verantwoordelijkheid dragen. Dit houdt in dat 

we verwachten dat de gemeentelijke handhavers of BOA’s deze onderzoeken doen. 

Wij verzoeken u om onlangs gecontroleerde locaties, die aan de randvoorwaarden voldoen, ook te 

vermelden, met uitdrukkelijk bericht dat deze niet meer bezocht hoeven te worden. 

 

Vergroten preventief effect 

We proberen zoveel mogelijk publiciteit te vergaren vooraf, maar ook tijdens de actie. Dit kan o.a. 

door aan filmploegen toe te staan om mee te gaan. Doel hiervan is het preventief effect zo groot 

mogelijk te maken. 

Doel is zoveel mogelijk controleren op bedrijfsactiviteiten, die kort inventariseren en vervolgens bij 

de gemeente terugleggen. Daar waar een verdenking van hennep is, wordt meteen/snel 

ingegrepen (door de politie en justitie, niet door de gemeente) 

Naast de politie is de Groene Brigade beschikbaar ter ondersteuning. 

 

Lijstwerk 

We willen niet willekeurig op stap gaan maar juist volgens een bepaalde volgorde. 

Hierbij hebben wij de volgende doelen gekozen: 



1. Champignonkwekerijen, bij voorkeur de niet meer in werking zijnde inrichtingen. Wel graag 

aangeven of er andere zaken bekend zijn. Daarbij zouden we graag de locaties, waarvan weinig 

bekend is, bovenaan de lijst hebben. 

2. Kassen, kleinere, leegstaande dan wel behorend bij voormalige bedrijven. Ook hier 

verwachten wij een lijst waarbij de meest dringende locaties bovenaan vermeld staan. 

3. Vrijkomende/vrijgekomen agrarische bebouwing, met name de beëindigde bedrijven met 

opstallen. 

 

Aanleverdatum 

Wij verzoeken u de lijsten aan te leveren uiterlijk 15 september, zodat er een gedegen selectie 

mogelijk is. Ook hebben we een redelijke termijn nodig om de samenwerking met instanties te 

plannen. 

De volgorde in noodzaak tot bezoeken kan van invloed zijn op ondersteuning door politie en 

Groene Brigade. 

 

Voor vragen, opmerkingen en toevoegingen houden we ons aanbevolen. 

 

Namens het Plannings- en Uitvoeringsoverleg 

 

Theo Dieleman 

coördinator Het Groene Goud 

 

 

 


