Het Groene Goud wordt
gesubsidieerd door de Provincie
Limburg en is een samenwerking
tussen de volgende parters

Politie, gemeenten, het openbaar ministerie,
de beheerder van het elektriciteitsnetwerk,
diverse woningcorporaties en de
uitkeringsinstanties slaan de handen ineen
tegen de illegale hennepteelt.

Gemeenten Bergen, Gennep, Horst
aan de Maas, Meerlo-Wanssum,
Mook en Middelaar, Sevenum, Venray
Provincie Limburg
Politie Limburg-Noord
Openbaar Ministerie
UWV
LLTB
Essent Netwerk
Wonen Limburg
Woningcorporatie Destion
Woonmaatschappij Maasland.
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Hennep telen is een misdrijf en een misdrijf is
strafbaar. Dat klinkt logisch. Toch zijn er nog
heel veel henneptelers die dit niet inzien. Ze
denken ongestraft te blijven en nemen grote
risico’s. De kans om gepakt te worden is nu
nog veel groter. En wordt men gepakt, dan zijn
ook de gevolgen groter dan voorheen.
Het Groene Goud is een samenwerkingsproject
tussen verschillende instanties. Samen gaan zij
illegale hennepteelt te lijf.
Gevaar
Hennepteelt veroorzaakt veel overlast. Niet alleen
kan materiële en financiële schade ontstaan, er is
ook nog eens gevaar voor de omgeving.
Hennepkwekers veroorzaken overlast door stank
en schimmelvorming. Er onstaat vaak schade
door lekkage en er kunnen branden ontstaan door
kortsluiting en oververhitting in een hennepkwekerij. Henneptelers tappen vaak illegaal stroom
af en maken zich schuldig aan fraude door hun
inkomsten uit de hennepteelt niet op te geven aan
de belasting of hun uitkeringsinstantie.
Aanpak
Omdat er in feite veel verschillende misdaden
worden gepleegd (creeëren van onveilige
omgeving, stroomdiefstal, belastingfraude), zullen
ook verschillende sancties volgen. De oogst van
hennepteelt ligt dan op verre afstand van het
verwachte goud.

Wat kunt u verwachten als u toch
hennep teelt?

Wat kunt u doen om illegale hennepteelt in uw
buurt te voorkomen?

De politie ontmantelt uw kwekerij en het
Openbaar Ministerie zal u vervolgen. Zij
vorderen de door u gemaakte winsten, ook van
eerdere oogsten. Wordt u veroordeeld, dan moet u
een straf ondergaan en krijgt u een strafblad.

Natuurlijk begrijpen wij dat u niet gediend bent
van het gevaar van een hennepkwekerij in uw
buurt. U kunt ons helpen met het opsporen ervan.
De volgende signalen kunnen duiden op de
aanwezigheid van een hennepkwekerij.

De woningcorporaties zorgen dat u uw
huurwoning moet verlaten. Zij herstellen de
woning en sturen u als oud-huurder de rekening.

Hangt er in de straat een vreemde geur, dan
duidt dit mogelijk op de aanwezigheid van een
hennepkwekerij. Hennep heeft een doordringende
extreme geur, die vaak al van ver te herkennen is.

De beheerder van het elektriciteitsnet sluit de
stroom af. Het bedrijf maakt de kosten op van de
illegaal afgetapte stroom. Dit zult u dan alsnog
moeten betalen, voordat de stroom weer wordt
aangesloten.
De uitkeringsinstantie zet uw uitkering stop en
vordert de onterecht ontvangen uitkering terug.
De gemeente zal zo nodig op uw kosten het
illegaal gebruik van gebouwen beëindigen en
eventuele chemicaliën verwijderen.
Wees dus gewaarschuwd...

Wie hennep teelt,
zal degevolgen oogsten!

Vinden er, zeker in de nachtelijke uren, vreemde
praktijken plaats, dan kan dit ook duiden op
illegale activiteiten.
Komt er over een langere periode felle
verlichting uit een woning, dan hoeft dat geen
zonnebank te zijn. Het kan gaan om de warmtelampen van de kwekerij. Wanneer in een woning
ramen zijn afgeplakt of het onbewoond lijkt, kan
het gaan om een drugspand.
Herkent u één of meerdere van deze signalen,
raak dan niet in paniek, het hoeft immers niet
om een hennepzaak te gaan. Wel verzoeken wij
u vriendelijk het geval bij ons te melden. Neem
daarvoor contact op met de politie via 0900 8844
of, wanneer u liever anoniem wil blijven:

Meld Misdaad Anoniem
0800 7000.

