Enquêteformulier inzake veiligheidsaspecten bij de aanpak van het
groene goud/ illegale hennepteelt
Hoe gaan de gemeenten om met meldingen van burgers in de binnenstad over het
onveilige gevoel in het kader van drugsoverlast?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hoe gaat de gemeente om met meldingen van agrariërs in het buitengebied over het
onveilige gevoel in het kader van drugsoverlast?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wat doet de gemeente met meldingen van hennepoverlast?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hoe wordt er opgetreden tegen hennepteelt? Is er verschil in activiteiten?
- Centrum/binnenstad:……………………………………………………………………………………………………………………………
- Buitengebied:……………………………………………………………………………………………………………………………….........
Welke gevaarlijke situaties zijn jullie tegengekomen in de praktijk voor:
- Koude grond/ open teelt: ....................................................................................................
- Woningen:………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..
- Opslag/Loodsen:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wat is voor jullie de achterliggende gedachte om het convenant te sluiten, waarom?
-

De verloedering van de wijken?

-

Geldelijk gewin tegengaan?

-

Brandveiligheid?

-

Imagoschade gemeente?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wat is het effect van de aanpak op lange en korte termijn. Zowel positief/ negatief?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zijn er strubbelingen geweest. Zijn er zaken die je een volgende keer anders zou
aanpakken?
Ja:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nee omdat:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Is de aanpak van illegale hennepteelt geëvalueerd?
Ja, elk half jaar tijdens de projectfase (1 juli 2006 – 1 juli 2008). Eindevaluatie voor het project.
Evaluatie 2008 Het Groene Goud t.b.v. de borging van werkwijze en aanpak van het Groene Goud.
Wat is de conclusie?
Hennepbestrijding kan verder geoptimaliseerd worden door verdergaande samenwerking
(verzekeraars). Communicatie kan beter benut worden (website HetGroeneGoud.info ). Het PnUoverleg is het draaipunt voor de organisatie van de hennepbestrijding.
Belangrijk is de betrokkenheid van de partners door de inzet van personeel, materieel en andere
faciliteiten.
Bij wie ligt de taak tot het bestrijden van hennepteelt. Hoort het al tot het reguliere
werk/ takenpakket?
Wettelijk gezien ligt de taak bij politie en het Openbaar Ministerie. Hennepbestrijding is dan vrijwel
volledig repressief. De samenwerkingspartners van Het Groene Goud willen juist voorkomen dat er
hennep komt: dit is de preventieve aanpak. Alle partners hebben uitgesproken de inspanningen
voor de komende drie jaren voort te zetten. Hiervoor zijn tijdelijk voorzieningen in het leven
geroepen. De tijdelijke organisatie is aangehaakt bij afdeling Veiligheid & Handhaving van
gemeente Venray. De taak is dus semiregulier.
Wat waren de verwachtingen van het convenant? Zijn deze verwachtingen uitgekomen?
Een ombuiging van de tendens dat de hennepteelt alleen maar bleef groeien in deze regio, de
aanpak van de uitwassen van hennepteelt en het zoveel mogelijk ontmoedigen van nieuwe
henneptelers.
Hoe blijft de veiligheid gewaarborgd?
Via borging van werkwijze en organisatie van Het Groene Goud door de huidige partners blijft de
hennepbestrijding doorlopen. Daarnaast kunnen er andere veiligheidstaken toegevoegd worden.
(Waak voor inbraak). Aangezien de werkwijze van hennepbestrijding van Het Groene Goud
intussen ook geïntegreerd wordt met gemeentelijke handhavingstaken (op het gebied van schuren
en loodsen) is het mogelijk niet alleen hennepbestrijding toe te passen maar ook andere
onderwerpen mee te nemen (milieucontroles, bedrijfsactiviteiten, strijdig gebruik
bestemmingsplan, criminalisering buitengebied).

