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Inleiding 

 

Voorgeschiedenis Het Groene Goud 

In 2005 is een samenwerking van de grond getild voor de aanpak van de hennepbestrijding. 

In maart 2006 is er een convenant getekend door de volgende partijen: 

Enexis (voorheen Essent), bovengenoemde gemeenten van politiedistrict Venray, LLTB, Openbaar 

Ministerie, Politie district Venray, provincie Limburg, UWV, woningcorporaties Destion, Mooiland 

Maasland en Wonen Limburg. Het convenant is Het Groene Goud genoemd. 

 

Methodiek 

 Het ontwikkelen van een slagvaardige aanpak 

 Het ontwikkelen van een ontmoedigingsbeleid 

 

Doelen/objecten  

Het bestrijden van het kweken van hennep 

1. op de koude grond 

2. in schuren, loodsen en vrijkomende/vrijgekomen agrarische bebouwing 

3. in woningen 

 

Borging Het Groene Goud 2009-2011 

Ten behoeve van de borging van de werkwijze van hennepbestrijding via Het Groene Goud hebben 

de partners de notitie projectplan “borging Het Groene Goud” vastgesteld. 

 

Drugsproblematiek 

In Venlo loopt sinds 2001 het project Hektor.  Dit project is gericht op de aanpak van drugsoverlast 

en de daarmee samenhangende drugscriminaliteit. Hektor kent drie sporen: handhaving via straf- 

en bestuursrecht, vastgoed en coffeeshopbeleid. In Hektor werken gemeente Venlo, politie regio 

Limburg-Noord, Openbaar Ministerie te Roermond, de Belastingdienst en een aantal private 

partners samen. Hektor is gericht op verstedelijkt gebied. 

Het Groene Goud focust op opsporing, ruiming en vernietiging hennep. De nadruk ligt hierbij op 

aanpak van de (hennep)criminaliteit op het platteland.  

Ook Zuid-Limburg heeft veel last van drugscriminaliteit. Met name het harde criminele gedrag van 

drugsrunners die grensoverschrijdend opereren trekt landelijk veel aandacht. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de buitenteelt van hennep in Zuid-Limburg een grote vlucht neemt. 

Van de coffeeshops in de grensstreken is bekend dat die intensief bezocht worden door 

buitenlandse klanten. 

 

De facettenbenadering van de drugsproblematiek, gericht op speciale en algemene preventie, 

werkt tot bepaalde hoogte. Duidelijk is dat er verdringingseffecten optreden, met andere woorden 

een verschuiving van het probleem. Ook hieruit blijkt dat er sprake is van georganiseerde 

criminaliteit. Deze problematiek vraagt om samenwerking. 

 



Plan van Aanpak uitbreiding werkingsfeer 

hennepbestrijding 2009 

 

- 2/8 - 

Ketenaanpak Cannabis 

Via het Convenant Samenwerkende Overheden wordt in Noord- en Midden-Limburg een concept 

ontwikkeld voor de ketenaanpak Cannabis. Hierbij moet gedacht worden aan een geïntegreerde 

aanpak van handel (coffeeshops, growshops), drugsoverlast door drugsrunners en van de 

productie van drugs. 

 

Het Groene Goud houdt zich met name bezig met de aanpak van de productiemiddelen, gericht op 

platteland: agrarische buitenteelt en schuren, loodsen en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook 

de aanpak van hennepkwekerijen in woningen hoort bij de aanpak van productiemiddelen. 

Doelstelling van de aanpak is zoveel mogelijk bestuursrechtelijk optreden tegen hennepkwekers. 

Dit wordt met name toegepast bij woningen. 

Dat de nadruk op bestuursrechtelijk optreden ligt, hangt samen met de beperkte preventieve 

mogelijkheden bij politie en Openbaar Ministerie, het beslag op het politie-apparaat  

 

In de ketenaanpak hoort ook het preventief controleren van schuren, loodsen, stallen in overleg en 

samenwerking met handhavingspartners van provincie, gemeenten, politie en andere diensten.  

 

In het vervolg wordt met name ingezoomd op de uitbreiding van de werkwijze van Het Groene 

Goud, gericht op hennepbestrijding in buitenteelt. 

 

 

Voorbereiding uitrol werkwijzen 

De stuurgroep uitbreiding werkingsfeer hennepbestrijding 2009 heeft de volgende standpunten 

bepaald: 

1. Voor de buitenteelt wordt in 2009 de uitbreiding van het gebied gerealiseerd na 

gebleken behoefte van agrarische zijde en met medewerking van gemeenten en politie. 

2. De uitbreiding voor de buitenteelt in 2009 wordt ingevoerd voor het gebied van de 

gemeenten Mook en Middelaar tot en met Echt-Susteren. 

3. De hennepbestrijding in woningen wordt via het driehoeksoverleg aan de orde gesteld. 

Uitgangspunt hierbij is dat waar mogelijk door gemeenten bestuursrechtelijk wordt 

opgetreden. Omdat betrokkenheid bij de hennepbestrijding korte lijnen vergt, geldt als 

randvoorwaarde dat de structuur voor de aanpak niet grootschalig wordt opgezet. Als 

richtlijn kan de schaal waarop Het Groene Goud functioneert, dienen. Het 

uitvoeringsoverleg is op districtelijk niveau georganiseerd. 

4. Met Duitsland en België wordt overleg gevoerd om te komen tot een gezamenlijke 

aanpak van de hennepbestrijding. 

5. Voor de ketenaanpak van de hennepbestrijding dient het convenant samenwerkende 

overheden als basis. 

 

 

Aanpak koude grond/buitenteelt 2009 
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Het Groene Goud heeft in de afgelopen drie jaar een strategie ontwikkeld voor de aanpak van 

hennep in buitenteelt. Deze strategie heeft ertoe geleid dat er geen bedrijfsmatig geteelde hennep 

in de buitenlucht wordt aangetroffen. 

Het succes van Het Groene Goud drijft hennepkwekers naar andere plaatsen. Zo duiden cijfers van 

de Duitse politie erop dat parallel aan de intensivering van de hennepbestrijding in politiedistrict 

Venray het aantal hennepkwekerijen in Duitsland sterk in aantal toeneemt. Ook zijn er 

betrouwbare signalen dat ten zuiden van de A67 er in 2008 aanzienlijke aantallen hennepplanten in 

de maïs stonden. Uitbreiding van het gebied is eerder (2007) gevraagd door de LLTB.  

 

Uitgangspunten koude grond 

 Gericht op het voorkomen van het zetten van hennepplanten; 

 Actieve rol van de LLTB in de benadering van haar leden voor deelname aan het 

bakenproject 

 Actieve rol deelnemers bakenproject (oprichten uit de lucht waaneembare bakens, 

zelf eigen terrein controleren) 

 Registratie, administratie deelnemers bakenactie door LLTB 

 Opsporing hennepplanten vanuit de lucht, gecoördineerd met het ruimen en 

vernietigen van hennepplanten door gemeenten, politie,  

 Ondersteuning agrariër vanuit politie en gemeenten bij constatering van hennep in 

buitenteelt (voorlichting, melding, beveiliging) 

 Bij aantreffen hennepplanten in percelen van deelnemers aan de bakenactie wordt 

de deelnemer niet als verdacht benaderd 

 Voor de kosten die samen gaan met het aantreffen van aanzienlijke aantallen wordt 

deelnemers aan de bakenactie een tegemoetkoming aangeboden 

 

Wanneer:    augustus/september 

Minimale deelnemers:  politie, gemeenten 

Randvoorwaarden: KLPD-heli, inzet particuliere heli, nieuwe locatie centrale post(en), 

facilitering ruimen, inzet politie gegarandeerd 

 

Borging oorspronkelijk werkgebied 

In het gebied van het politiedistrict Venray wordt dezelfde systematiek als in 2008 gehanteerd. 

 

Uitbreiding buitenteeltaanpak 

Afgesproken is dat in 2009 aan de gemeenten in Limburg wordt aangeboden om bestrijding van 

hennep in de buitenteelt te realiseren in de politieregio Noord- en Midden-Limburg. Dit betreft het 

gebied van de gemeenten Mook en Middelaar tot en met Echt-Susteren. 

 

Actiepunten 

1a  Peilen draagvlak agrariërs 

Er is een tweetal ledenbijeenkomsten voor de LLTB gehouden in Helden en Baexem, waarbij 

voorlichting over de hennepbestrijding is verstrekt. Conclusie is dat er voldoende signalen zijn om 

de aanpak van de hennepvluchten uit te breiden over het vorengenoemde gebied. 
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1b Verzoek medewerking gemeenten 

Aan de gemeenten wordt gelijktijdig het schriftelijk verzoek gericht om deel te nemen aan de 

buitenteeltaanpak. De brief is verzonden medio maart 2009. 

 

1c Verzoek medewerking politie 

Via de geëigende kanalen dient een verzoek neergelegd te worden bij de regiopolitie voor de inzet 

van politiecapaciteit bij de opsporing, ruiming en vernietiging van hennepplanten in de buitenteelt.  

 

2   Organisatie bakenactie LLTB 

Aan leden van de LLTB wordt de deelname aan de bakenactie aangeboden in het afgesproken 

gebied. De LLTB verstrekt hierbij informatie, draagt zorg voor de registratie van deelnemers. De 

LLTB zorgt voorts voor distributie van de bakens, die door de agrariërs op het te controleren 

perceel worden gezet. De LLTB heeft haar  

 

3 Organisatie bakenactie overige agrariërs 

Via de plaatselijke bladen dient aan agrariërs die niet in de LLTB zijn georganiseerd aangeboden te 

worden om deel te nemen aan de bakenactie. Dit is echter afhankelijk van de medewerking van 

gemeenten en politie in de nieuwe gebieden. Gelet op het voortschrijden van de tijd is het 

openstellen van deelname aan de bakenactie in 2009 niet meer te realiseren. Dit zal in 2010 wel 

plaatvinden. 

 

4 Preventief effect 

Om het maximale preventief effect te krijgen is het noodzakelijk om publiciteit te genereren om de 

effectiviteit van de opsporingsmethoden te benadrukken. Deze publiciteit wordt gegenereerd door 

in het voorseizoen aandacht te vragen voor het zetten van hennepplanten. Daarvoor is de laatste 

jaren de helikopter van de Rijksluchtvaartdienst ter beschikking gesteld. Deze vroege aandacht van 

de media moet ertoe leiden dat hennepkwekers ontmoedigd worden om hennepplanten in de maïs 

te zetten.  

Daarnaast wordt er media-aandacht gevraagd bij het ruimen van hennep. Telkenjare wordt hierbij 

een nieuw aspect toegevoegd. In 2006 was dat de inzet van de politiehelikopter gecombineerd met 

het zelf inhuren van een vliegtuig voor de opsporing vanuit de lucht. In 2007 door de inzet van 

diverse opsporingsmethodes: verkenning vanuit helikopters, satellietfoto’s en de inzet van 

gecombineerde ruimploeten. In 2008 verfijning van de methode van opsporing vanuit de (politie-

)helikopter, de inzet van multidisciplinaire ruimploegen (gemeenten, politie, AID, Groene Brigade) 

en samenwerking met de Duitse politie die een soortgelijk project toegepast heeft. In 2009 wordt 

de aanpak van de koude grond uitgebreid over het totale gebied van Noord- en Midden-Limburg. 

 

5 Organisatie feitelijke controle buitengebied 

De feitelijke uitvoering van controles gaat plaatsvinden vanuit een tweetal centrale posten die 

volgtijdelijk bemenst worden. Van daaruit worden de vluchten gecoördineerd, gegevens verzameld 

t.b.v. de ruimploegen, routes verdeeld. Vervolgens vindt van uit de CP de ruiming van 
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hennepplanten plaats. Ook de vernietiging van de hennepplanten vindt daar onder toezicht van 

politie plaats.  

 

6. Evaluatie aanpak 

Na afloop van de acties wordt een evaluatie gehouden waarbij deelnemende partijen betrokken 

zijn. 

 

Aanpak Schuren en loodsen 

In 2008 hebben we in een viertal loodsen en stallen hennep aangetroffen. Hierbij gaat het dan 

vaak om aanzienlijke aantallen hennepplanten en/of een aanzienlijke hoeveelheid hennep.  

We verwachten in de toekomst meer in schuren, loodsen en vrijkomende agrarische bebouwing 

aan te treffen. Dit hangt onder meer samen met de gerichte aanpak van de buitenteelt, de (korte) 

afstand naar het afzetgebied van hennep en veel gelegenheid door leegstand van stallen en 

schuren in het buitengebied.  

De werkwijze van Het Groene Goud bestaat daarin dat actief gezocht wordt naar hennepkwekerijen 

onder meer met warmtemetingen. Eigenaren en huurders worden zoveel mogelijk strafrechtelijk 

vervolgd en in de toekomst regelmatig gecontroleerd op alle terreinen zoals milieu, ruimtelijke 

ordening, lozingen, stortingen enz. 

Naast de repressieve is de laatste jaren geïnvesteerd in preventieve aanpak. Deze aanpak 

kenmerkt zich door brede communicatie vooraf, het betrekken van media bij de uitvoering en 

achteraf bij de presentatie van de resultaten. 

Uitbreiding van de werkmethode dient te gebeuren 

 

Woningen 

Uiteraard wordt hennep in woningen ook aangepakt, maar met name repressief. Dit hangt samen 

met de gevaren voor mensen die het henneptelen in woningen nu eenmaal met zich meebrengt. 

Daarbij moet gedacht worden aan brandgevaar, maar ook wateroverlast, gebruik van chemicaliën, 

CO2-vergiftigingsgevaar. Al deze zaken leveren gevaar op voor de  hennepkweker, maar ook voor 

omwonenden. Ook de sociale veiligheid komt in het gedrang. Vaak is er sprake van intimidatie en 

bedreiging. Om diverse redenen wordt er zo snel mogelijk ingegrepen bij het vermoeden van een 

kwekerij in een woning. 

Met name om duidelijkheid te krijgen over een vermoeden van hennep, maar ook voor de 

ontmanteling en het vervolgtraject, wordt het Plannings- en Uitvoeringsoverleg ingeschakeld. 

Dit Pnu-overleg leent zich uitstekend voor de planning, uitvoering en bewaking van 

gevalsbehandeling. Daarnaast wordt in het PnU-overleg ook aandacht besteed aan planning. 

 

Samenwerking met andere partners 

De kracht van hennepbestrijding in Het Groene Goud is gelegen in de nauwe samenwerking tussen 

de diverse betrokken partijen.  

De laatste jaren vervullen de Algemene Inspectiedienst en de Groene Brigade een belangrijke 

ondersteunende rol. Daarnaast wordt aan gemeenten een steeds belangrijker rol toebedeeld. In de 

samenwerking worden ook landelijke diensten en organisaties betrokken: Centrum voor 
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Criminaliteitspreventie en Veiligheid CCV, Taskforce Hennep  en Regionaal Informatie- en 

Expertise-Centrum Zuid-Limburg. Ook wordt de samenwerking met Duitsland en België beproefd. 

 

 

Inzet Middelen KOUDE GROND 2009  

 

Bij de opsporing en vernietiging van de hennepplanten is de inzet van een opsporingsambtenaar 

vereist. Op basis van de ervaringen, opgedaan in het werkgebied van Het Groene Goud, is ten 

minste de inzet van vijf personen van de politie per opsporings-/ruimingsdag en tenminste twee 

personen bij verkennings-/opsporingsdagen vereist. De huidige regio Noord- en Midden-Limburg, 

inclusief het huidige Groene Goud-gebied, vergt 3 dagen verkenning/opsporing en 3 dagen 

opsporing/ruiming. 

 

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij per gemeente een ruimploeg, bestaande uit twee 

personen en één vrachtauto , beschikbaar stellen. In principe geldt de beschikbaarheid voor één 

dag. Afhankelijk van de aangetroffen aantallen vindplaatsen en hennepplanten is het mogelijk dat 

de inzet voor één of twee dagen gecontinueerd moet worden. 

 

Financiële middelen 

Uitrol aanpak hennepvluchten 
Organisatiekosten   

CP's   

-huur CP  € 250,00  

-facilitering   € 2.100,00  

   

Inhuur uren  

-vliegmiddelen  € 24.000,00  

-groene brigade   

ruimen 100 € 6.000,00  

voorbereiding, begeleiding, verwerking 160 € 9.600,00  

   

Overige kosten   

Tegemoetkoming kosten deelnemende agrariërs  € 10.000,00  

Onvoorzien  € 2.500,00  

TOTAAL  € 51.950,00  

 

Provincie Limburg is bereid bovenstaande middelen voor 2009 ter beschikking te stellen. 
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BIJLAGE 1 

 

Aanpak Uitbreiding Aanpak Koude Grond 

Afgesproken is dat in 2009 aan de partners wordt aangeboden om bestrijding van hennep in de 

buitenteelt aan te bieden in de politieregio Noord- en Midden-Limburg. Dit betreft het gebied van 

de gemeenten Mook en Middelaar tot en met Echt-Susteren. 

 

Afgesproken is dat in 2009 aan de partners wordt aangeboden om bestrijding van hennep in de 

buitenteelt aan te bieden in de politieregio Noord- en Midden-Limburg. Dit betreft het gebied van 

de gemeenten Mook en Middelaar tot en met Echt-Susteren. 

 

1a  Peilen draagvlak agrariërs 

Er is een tweetal ledenbijeenkomsten voor de LLTB gehouden in Helden en Baexem, waarbij 

voorlichting over de hennepbestrijding is verstrekt. Conclusie is dat er voldoende signalen zijn om 

de aanpak van de hennepvluchten uit te breiden over het vorengenoemde gebied. 

 

1b Verzoek medewerking gemeenten 

Aan de gemeenten wordt het schriftelijk verzoek gericht om deel te nemen aan de 

buitenteeltaanpak. Verzocht wordt tijdig te reageren. 

 

2a  Organisatie bakenactie LLTB 

Aan leden van de LLTB wordt de deelname aan de bakenactie aangeboden in het afgesproken 

gebied. De LLTB verstrekt hierbij informatie, draagt zorg voor de registratie van deelnemers. De 

LLTB zorgt voorts voor distributie van de bakens, die door de agrariërs op het te controleren 

perceel worden gezet. 

 

2b Organisatie bakenactie overige agrariërs 

Via de plaatselijke bladen zal aan agrariërs die niet in de LLTB zijn georganiseerd aangeboden 

worden om deel te nemen aan de actie.  

 

3 Bestuurlijk draagvlak 

Om gericht te kunnen optreden is nodig dat de gemeentebesturen hun medewerking verlenen aan 

de hennepbestrijding op de koude grond. De medewerking bestaat in 2009 uit het ter beschikking 

houden van mensen en materieel.  

 

4. Inzet en capaciteit 

Inzet en capaciteit per instantie 

Organisatie 1e  ruimdag 2e ruimdag 3e ruimdag Extra 

Gemeenten HGG-gebied 

HGG- Peel en 

Maas 

Venlo, Beesel, 

Roermond, 

Weert, N’weert, 

Roerdalen  

Leudal, 

Maasgouw, Echt-

Susteren 
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Politie 6 6 3 1 opstapper 

Gemeenten 8-12 10-12 8-10  

Groene Brigade 3 3 3 1 opstapper 

KLPD/RLVD 2 2 1  

Diversen (AID) 2 2 2  

 


