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Hennepbestrijding en samenwerking 

De afgelopen jaren hebben een aantal partners in het politiedistrict Venray de krachten gebundeld 

om het snelgroeiende probleem van de hennepteelt op het platteland te beteugelen. Deze partners 

zijn onder meer  LLTB, Politie, Openbaar Ministerie, Provincie Limburg en gemeenten.  

De aanpak voor de hennepbestrijding is ontwikkeld in het kader van het project Het Groene Goud.  

In een symposium in november 2008 zijn diverse facetten van hennepbestrijding gepresenteerd. 

 

Het Groene Goud richt zich op de bestrijding van hennepteelt op volgende objecten: 

1. koude grond (buitenteelt) 

2. schuren, stallen en loodsen 

3. woningen 

 

Koude Grond 

Het samenwerkingsverband Het Groene Goud is tot stand gekomen omdat hennepbestrijding niet 

alleen een zaak van Politie en Justitie is, maar juist van alle instanties die met de gevolgen van 

hennep te maken hebben. Daarbij is het vernielen van de oogst nog het minste probleem. In het 

verleden bereikten ons signalen over intimidatie en bedreigingen aan het adres van de agrariër en 

loonwerker. 

Om deze situaties te voorkomen is er een slagvaardige aanpak ontwikkeld die moet voorkomen dat 

er hennep in de maïs gezet wordt. Een preventief effect dus. 

In het werkgebied bemerken we een aanzienlijke vermindering van het aantal hennepkwekerijen 

en hennepplanten, zowel in de buiten- als in de binnenteelt.  

 

Verdringing hennepteelt naar Midden-Limburg 

De gerichte aanpak heeft wel een verdringingseffect tot gevolg. Uit diverse signalen blijkt dat het 

aantal hennepkwekerijen in aangrenzende gebieden hand over hand toeneemt. In Duitsland is door 

de politie geconstateerd dat, parallel aan de intensivering van de hennepbestrijding in politiedistrict 
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Venray, er een aanzienlijke toename van zowel buiten- als binnenhennepteelt was. Dit heeft geleid 

tot een soortgelijk Duits project.  

Door de gerichte hennepbestrijding in het politiedistrict Venray en in Duitsland is de kans op een 

toename van het aantal hennepkwekerijen en hennepplanten in Midden-Limburg erg groot. 

  

Verzoek LLTB uitbreiding werkgebied hennepbestrijding 

De LLTB heeft het verzoek bij bestuurlijk verantwoordelijke Het Groene Goud neergelegd om de 

aanpak en werkwijze voor de buitenteelt uit te breiden naar geheel Noord- en Midden-Limburg.  

De afgelopen maanden hebben ondergetekenden, Noël Lebens, gedeputeerde, en Jos Waals, 

burgemeester van Venray, tevens bestuurlijk verantwoordelijke voor Het Groene Goud, gesprekken 

gevoerd met een onder meer LLTB-bestuurders van deze regio.  

Resultaat daarvan is dat er een tweetal sessies plaatsvinden waarbij de leden van de LLTB 

bijgepraat worden over de aanpak en werkwijze van de hennepbestrijding. 

 

Medewerking gemeenten 

Om de uitbreiding te realiseren is de medewerking van uw gemeente onontbeerlijk. De ervaringen 

van het recente verleden hebben opgeleverd dat alleen door het sluitend systeem van opsporen, 

ruimen en vernietigen de hennepteelt afdoende aangepakt wordt.  

Het hart van de aanpak wordt gevormd door de samenwerking van politie, gemeenten en 

agrariërs.  

 

Inbreng partners 2009 

Om de samenwerking te stimuleren is de provincie bereid de uitbreiding van het werkgebied in 

2009 te faciliteren. Het huidige samenwerkingsverband Het Groene Goud zal de opgedane 

ervaringen, protocollen, contacten, werkprocedures ter beschikking stellen. 

Van de deelnemende gemeenten achten wij een inbreng nodig. Deze inbreng bestaat uit het 

beschikbaar houden van personeel, vervoers- en vernietigingsfaciliteiten tijdens de ruimdagen. In 

principe dient u rekening te houden met 1-2 ruimdagen per gemeente. 

 

Controles schuren en loodsen 

Tot slot nog dit. De ervaring leert dat het aanpakken van de buitenteelt niet voldoende is om de 

hennepteelt te weren. Naast het verdringingseffect naar andere gebieden, is er een zeer grote kans 

dat hennep geteeld wordt in schuren en loodsen in het  buitengebied.  

Door bepaalde locaties te bezoeken in het kader van integrale acties proberen wij de hennepteelt in 

schuren en loodsen te voorkomen. In het Bestuurlijk Handhavingsoverleg Limburg zullen we deze 

aanpak aan de orde stellen. 

 

Woningen 

Dit onderdeel vergt een langere voorbereiding omdat hierbij voorzieningen op het gebied van 

gegevensuitwisseling aan de orde zijn. Voorts vergt dit onderdeel besluitvorming.  

 

Procedure 
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Na de bijeenkomsten zullen wij in overleg met de betrokken partijen –Politie, Justitie, gemeenten, 

LLTB e.a.- de afspraken verder uitwerken in een plan van aanpak. Wij verwachten dit traject af te 

sluiten eind april 2009. 

 

Verzoek tot medewerking 

Graag vernemen wij van u of uw college bereid is medewerking te verlenen aan de uitbreiding van 

hennepbestrijding in het kader van bakenactie en hennepvluchten.  

 

Venray,     maart 2009, 

Drs. J.F.H.A.B. Waals,  

 

 

Maastricht,   maart 2009, 
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