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Convenant Het Groene Goud

Hierbij stuur ik u de definitieve versie van het convenant "Het Groene Goud". Dit integrate project,
waaraan diverse partners aan meewerken, wit op een praktische en daadkrachtige wijze de hennepplantages aanpakken. In het project zullen een combinatie van strafrechtelijke, civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke instrumenten worden toegepast om het kweken van hennep in het algemeen en in
het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen.
Op donderdag 16 maart 2006 zal het convenant worden ondertekend door alle partners. Daarmee zal
het officiele startsein worden gegeven. De Provincie heeft besloten actief deel te nemen aan het project en heeft aangegeven het project te willen ondersteunen met een financiele bijdrage. Gedeputeerde M.Vestjens zal het convenant ondertekenen namens de Provincie Limburg.
U wordt verzocht het convenant ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur.
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0. Samenvatting
In de (politie)regio Venray is het initiatief ontstaan om met diverse betrokkenactoren de exploitatie van
hennepkwekerijen aan to pakken, het project "het groene goud". Partijen zijn voornemens to starten met
het sluiten van een convenant om ongewenste ontwikkelingen als gevolg van hennepkwekerijen tegen te
gaan. Ook de provincie heeft to kennen gegeven te willen participeren.
De provincie neemt daarbij primair deel vanuit de invaishoek om de doelstellingen in thema 3 : veilig
leven in Limburg to realiseren. Daarnaast is de provincie vanuit haar wettelijke rol als coordinator van
handhavingssamenwerking een warm voorstander van dit soort initiatieven.
Dit convenant zal op 16 maart a.s. te Sevenum door de portefeuillehouder veiligheid worden
ondertekend.
In deze notitie gaan wij kort in op aanleiding en doel van dit project en de afbakening met de pilot aanpak
hennepteelt van het OM (Zuid-Oost Nederland).
Daarnaast volgt een korte schets van de aanpak en van de inbreng als provincie.

1.

Beoogd resultaat (output/outcome)

Met dit convenant/ project wordt een bijdrage geleverd aan de invulling van het thema veilig leven in
Limburg. De concrete activiteiten die in dit project worden opgepakt worden nog nader uitgewerkt in een
projectplan dat voor 1 juli 2006 voor akkordering / subsidiering zal worden voorgelegd
2.

Toelichting

Algemeen
Op basis van studies blijkt dat de teelt van cannabis in Nederland een steeds bedrijfsmatiger karakter
heeft gekregen en steeds meer in de greep raakt van de georganiseerde misdaad. Ook in het district
Venray is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal hennepplantages.
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In dit project "het groene goud" willen gemeenten en basiseenheden uit het district Venray op een
praktische en daadkrachtige wijze de hennepplantages gaan aanpakken. Dit project richt zich m.n. op het
opsporen en opruimen van locaties waar hennep geteeld wordt om de consequenties "neer te leggen "bij
de veroorzaker.
Inmiddels draait bij de bestrijding van hennepteelt ook een pilot van het OM in Zuid Oost Nederland die
als doelstelling heeft de criminele organisaties aan te pakken die achter de hennepteelt zitten. Insteek is
om de onderliggende criminele structuren in beeld te krijgen en vervolgens een aantal van deze criminele
samenwerkingsverbanden ook strafrechtelijk vervolgen.
Aanpak / partijen project het qroene goud.
In dit project zullen een combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke
instrumenten worden toegepast waaronder huisuitzetting, terugvorderen of afschatten van sociale
verzekeringsuitkeringen, navorderen door de belastingdienst, ontneming maatregelen, het verhalen van
de geleden schade door het energiebedrijf, het verhalen van de kosten van de ontmanteling van de
kwekerij. Het gecombineerd toepassen van deze instrumenten maakt het telen van cannabis minder
aantrekkelijk. De teler wordt namelijk zwaarder gestraft dan alleen met een strafrechtelijke sanctie het
geval is. Uiteraard is strafrechtelijke vervolging bij bedrijfsmatige hennepteelt wel altijd aan de orde.
Provincie, woningbouwcorporaties, Essent, Regionale brandweer ,LLTB, UWV,belastingdienst hebben
naast politie, OM en betrokken gemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Sevenum , Bergen, Mook en
Middelaar ,Meerlo-Wanssum en Gennep) hun medewerking/bijdrage toegezegd. De regierol bij dit project
ligt bij de gemeenten.
Het gestructureerd en pianmatig samenwerken door de verschillende organisaties die zijn betrokken bij
de opsporing en ontmanteling van kwekerijen is een vereiste. Hieronder vallen zaken als afspraken met
betrekking tot onderlinge informatie-uitwisseling, standaardisatie van documenten en processen-verbaal
en onderlinge werkafspraken over de benadering en de ontmanteling van kwekerijen. Een integrate en
gestructureerde werkwijze tussen verschillende organisaties maakt het telen van cannabis minder
aantrekkelijk. Immers de pakkans kan hierdoor toenemen, aismede het slagingspercentage van de te
treffen maatregelen tegen de teler. Tevens verhoogt de gestructureerde en planmatige samenwerking de
zichtbaarheid van het optreden tegen telers, waarvan een preventieve werking uitgaat. Ook maakt de
samenwerking veelal mogelijk dat de politie-inzet bij de ontmanteling van kwekerijen wordt gereduceerd.
Dit is van belang met het oog op de toename van het aantal te ontmantelen kwekerijen en de daarmee
gepaard gaande kosten.
Uiteraard zal zo veel als mogelijk een link gelegd worden met de pilot van het OM in de aanpak van de
georganiseerde misdaad door uitwisseling van informatie.
Het "groene goud" omvat drie invalshoeken :
a. het organiseren van samenwerking van alle betrokken partijen middels afspraken in een conversant;
b. Het oprichten van een uitvoeringsoverleg van waaruit de acties gepland en gecoOrdineerd worden;
c. Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten/ creatief omgaan met bestaande instrumenten.

060307-0024

2

x

Provinciale inbrenq
Betrokkenheid totstandkoming convenant
Om te komen tot een eenduidige aanpak is een convenant (zie bijiage) ontwikkeld om de diverse partijen
te binden aan de onderlinge afspraken. In ons ambtelijk commentaar op het concept van deze convenant
hebben wij aangegeven dat de provincie dit initiatief steunt omdat het voorziet in een brede aanpak van
de hennepteelt en de daarmee samenhangende maatschappelijke problematiek. Voorts is op ons
verzoek in de tekst van het convenant een nadrukkelijkere koppeling gelegd met het leveren van een
'bijdrage aan een veilige(re) Ieefomgeving voor de burgers en het geven van impulsen aan de
samenwerking tussen partijen op het gebied van de (integrale) handhaving van de openbare orde en
veiligheid.
De rol van de provincie
Allereerst zal de provincie - als een van de convenantpartners - net als alle andere partijen haar inbreng
leveren om ervoor te zorgen dat dit project een succes wordt en (desgewenst) ook in andere delen van
Limburg navolging vindt.
Daarnaast zal de provincie - op basis van een concreet projectplan - het betreffende initiatief ook in
financiele zin ondersteunen.
In het nog op te stellen projectplan/programma dienen de 3 invalshoeken van de pilot (1. organiseren van
de samenwerking, 2. de oprichting van een uitvoeringsoverleg en 3. het ontwikkelen en inzetten van
juridische instrumenten) nader te worden uitgewerkt c.q. geoperationaliseerd en van een concrete
kostenraming te worden voorzien.
Het aanbod van de afdeling handhaving bij het opstellen daarvan te faciliteren is inmiddels door Venray
aanvaard. Het plan zal voor 1 juli 2006 ter vaststelling/ subsidiering worden voorgelegd.
Concreet zal de provincie als convenantpartner de volgende inspanningen leveren :
•

Ondersteuning leveren bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor het project

•

Een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van (juridische en andere) instrumenten die een
effectieve bijdrage leveren aan het terugdringen van (de overlast door) illegale hennepteelt

•

Een signaleringsfunctie vervullen m.b.t. mogelijke ongewenste ontwikkelingen in relatie tot
illegale hennepteelt in het buitengebied (oog- en oorfunctie)

O Het leveren van een additionele financiele bijdrage aan dit vernieuwende initiatief, bovenop de
reguliere inzet van de convenantpartners op basis van een in te dienen projectplan/programma.
3

Bestuurlijke aandachtspunten
n.v.t.

4

Relatie met Programmabegroting

Een van de speerpunten binnen het thema Veilig Leven in Limburg betreft het realiseren van een
professionele handhaving door alle handhavende overheden in Limburg. In dit kader worden ook
vernieuwende vormen van samenwerking ondersteund die een bijdrage leveren aan een adequate
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handhavingsinfrastructuur. Het project "het groene goud" en het daaraan ten grondsiag liggende
convenant passen hierin."
5

Juridische aspecten
n.v.t.

6

Inkoop- en aanbestedingsaspecten
n.v.t.

7.
Financiele aspecten
In de begroting 2006 is onder "stimulering handhavingssamenwerking" een bedrag van € 80.000,geraamd en beschikbaar voor subsidiering (projectplan als grondsiag wordt nog ingediend).
8.

Formatieve aspecten
n.v.t.

9.
Samenwerking/afstemming andere afdelingen
Over de aanpak en inhoud heeft afstemming plaatsgevonden met de ambtelijk trekker van het thema
veiligheid.

Voorstel:
Wij stellen uw college voor :
1.In te stemmen met de inhoud van het convenant "het groene goud" ;
2. Portefeuillehouder veiligheid te machtigen het convenant te ondertekenen.

060307-0024

4

provincie limburg
I

ARCHIEF I

VERZONDEN 2 0 MAAI! 2006
Bureau
Faxnummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

HMJ
(043) 389 76 59
2006/10980

Behandeld
Doorkiesnummer
Uw kenmerk
Maastricht

(043) 389 75 55
14 maart 2006

Machtiging
De commissaris van de Koningin in de provincie Limburg, gelet op het bepaalde in artikel 176, lid 2 van
de Provinciewet, gezien het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 14 maart 2006
machtigt hierbij
de heer M.J.H. Vestjens om
op 16 maart 2006 het convenant "Het groene goud" to ondertekenen.

Maastricht, 14 maart 2006

De corrjmissaris van de Koningin in de provincie Limburg,

LA1.PktM1Frissen
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Het Groene Goud
Convenant integrale aanpak hennepteelt

A. Inleiding
Het kabinet streeft een stringente en daadkrachtige aanpak van de hennepteelt in Nederland na.
Tot ontmoediging van de hennepteelt dienen waar mogelijk meer bestuursrechtelijke en andere
instrumenten te worden ingezet, naast de strafrechtelijke aanpak. Dit is de zogenaamde integrale
aanpak. De beleidsvoornemens van het kabinet over de teelt van hennep staan verwoord in de
Cannabisbrief die in april 2004 aan de Tweede Kamer werd aangeboden. Inspelend op het
kabinetsbeleid streven de ondertekenaars van dit convenant ernaar de overlast en de
maatschappelijke problematiek die samenhangt met illegale hennepteelt in gezamenlijkheid aan te
pakken en terug te dringen. Zij willen zo een bijdrage leveren aan een veilige(re) leefomgeving
voor de burgers in het politiedistrict Venray.

B. Probleemstelling
Op basis van studies (van o.a. prof. Dr. F. Bovenkerk), aismede op basis van signalen van een
groot aantal politiekorpsen, zijn er aanwijzingen dat de teelt van hennep in Nederland een steeds
bedrijfsmatiger karakter heeft gekregen en meer en meer in de greep is geraakt van de
georganiseerde misdaad. Ook in het politiedistrict Venray is de laatste jaren sprake van een
toename van het aantal ontmantelde hennepkwekerijen.
Het (doen) exploiteren van een hennepkwekerij is strafbaar en schadelijk voor de rechtsorde, de
samenleving, het leefklimaat, de openbare orde en veiligheid en het maatschappelijk aanzien van
de gemeenten. Bij de exploitatie van een hennepkwekerij kan er sprake zijn van brandgevaar door
overbelasting van elektrische bedrading of kortsluiting, gevaar voor wateroverlast, stankoverlast en
aantasting van het veiligheidsgevoel van omwonenden. Daarnaast gaat het exploiteren van een
hennepkwekerij veelal gepaard met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit,
belastingontduiking en uitkeringsfraude.
Om de exploitatie van hennepkwekerijen efficient en daadkrachtig aan te kunnen pakken is het
noodzakelijk om gestructureerd en planmatig samen te werken met de verschillende organisaties
die betrokken zijn bij de opsporing en ontmanteling van kwekerijen.
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C. Doelstelling
Dit convenant heeft tot doel het tegengaan van de ongewenste ontwikkelingen als gevolg van
hennepkwekerijen. Door het gecombineerd toepassen van strafrechtelijke, civielrechtelijke en
bestuursrechtelijke instrumenten wordt getracht het kweken van hennep in het algemeen en in het
bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een
gezonde en veilige leefomgeving en worden tevens nieuwe impulsen gegeven aan de
samenwerking tussen partijen op het gebied van de (integrale) handhaving van de openbare orde
en veiligheid.

D. Convenantpartners
•

De gemeente Venray

•

De gemeente Horst aan de Maas

•

De gemeente Sevenum

•

De gemeente Bergen

•

De gemeente Mook en Middelaar

•

De gemeente Meerlo-Wanssum

•

De gemeente Gennep

•

District Venray van de regiopolitie Limburg-Noord

•

Het Openbaar Ministerie in het arrondissement Roermond (OM)

•

Provincie Limburg

•

Essent Netwerk BV

•

Woningcorporaties

•

Belastingdienst via convenant vrijplaatsen

•

Wonen Maasduinen

•

Wonen Limburg

•

Woonmaatschappij Maasland

•

Woningstichting de Vuurkuul

•

Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)

•

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

E. Aanpak
1. Communicatie
1.1 Intern
In dit convenant zijn inspanningen toegezegd door de convenantpartners. Om ervoor te zorgen dat
deze binnen de eigen organisatie worden nagekomen, vindt er interne communicatie plaats met de
uitvoerenden.
1.2 extern
De externe communicatie ten aanzien van dit convenant wordt verzorgd door de gemeente
Sevenum. De burgemeester van de gemeente Sevenum treedt namens de deelnemende partijen
op als woordvoerder.
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De externe communicatie met betrekking tot de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt
verzorgd door de afdeling communicatie van de regio politie Limburg-Noord.
1.3 Publiekscommunicatie
Met enige regelmaat wordt de pers en overige media gevoed met informatie over het project
integrale aanpak van hennepteelt.
De bepalingen omtrent communicatie worden nader uitgewerkt in een communicatieplan onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Sevenum.
2. Informatie-uitwisseling
2.1 Centraal informatiepunt
Het Bureau Regionale Informatie van de politie regio Limburg Noord is de centrale plaats waar alle
informatie ten aanzien van hennepkwekerijen wordt verzameld en gecoordineerd. Alle
convenantpartners hebben de inspanningsverplichting om beschikbare informatie die kan bijdragen
aan de integrale aanpak/ontmoediging van een hennepkwekerij te melden bij dit bureau. De
coOrdinatie van alle operationele ontmantelingsacties berust bij de politie.
2.2 Privacy
De uitwisseling van informatie vindt plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de in dit convenant
gestelde doelen, waarbij de gegevens uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor zij
zijn verstrekt.
De informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners onderling en met derden zal geschieden
met in acht name van de regelgeving op het gebied van privacybescherming waaronder de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Politieregisters en voor zover het belang van een
strafrechtelijk onderzoek dat toestaat.
De regels omtrent de uitwisseling van informatie worden nader uitgewerkt in een privacy-protocol.
3. Overleg
3.1 Bestuurlijk overleg
De convenantpartners voeren overleg om de voortgang in de aanpak te bespreken en eventuele
draaiboeken en/of actieplannen bij te stellen. Dit overleg, verder te noemen bestuurlijk overleg,
wordt ten minste eenmaal per jaar door de gemeente Sevenum georganiseerd.
Dit overleg wordt voorgezeten door de burgemeester van Sevenum. Aan het overleg wordt
deelgenomen door een vertegenwoordiger van iedere convenantpartner. Het secretariaat van dit
overleg wordt gevoerd door de drugscoordinator (vertegenwoordiger van de gemeenten).
3.2 Uitvoeringsoverleg
Maandelijks zal de uitvoeringscommissie bij elkaar komen die tot taak heeft de aanpak van
vermoedelijke hennepkwekerijen te bespreken en afspraken te maken ten aanzien van de
operationele zaken. Aan de hand van vooraf vastgestelde draaiboeken wordt tot ontmanteling van
de hennepkwekerijen overgegaan.
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Dit uitvoeringsoverleg wordt georganiseerd door de drugsco6rdinator. Overige vaste deelnemers
aan dit uitvoeringsoverleg zijn de projectleider Groene Goud van de politie, medewerker gemeente
Horst aan de Maas (i.k.v. het volgsysteem) en de coordinator fraudebestrijding van Essent. Indien
er aanleiding toe is kunnen op ad hoc basis overige partners uitgenodigd worden om deel te
nemen.
4. Sancties
4.1 Op te leggen sancties
Iedere convenantpartner verbindt zich om in beginsel zoveel mogelijk sancties op te leggen aan de
verdachte(n) welke op basis van specifieke situatie mogelijk zijn. De mogelijk op te leggen sancties
worden in paragraaf I (opsomming van te leveren inspanningen per convenantpartner) nader
uitgewerkt.
4.2 Hardheidsclausule
Uitgangspunt is dat aan verdachte(n) zoveel mogelijk sancties worden opgelegd onder het motto
"ja tenzij". Als er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een schrijnend geval, waardoor bepaalde
sancties niet geIndiceerd zijn, kan in overleg tussen de convenantpartners ervoor worden gekozen
om bepaalde sancties op te schorten of niet op te leggen.
5. Kosten
Uitgangspunt is dat iedere convenantpartner zijn eigen kosten draagt. Voor de verdeling van de
kosten tussen het Openbaar Ministerie en de politie geldt de "Circulaire afbakening tussen politieen justitiekosten" van het Ministerie van Justitie.
Voor een efficientere afwikkeling van inbeslaggenomen voorwerpen die in hennepkwekerijen
worden aangetroffen hebben het Openbaar Ministerie, de Domeinen en de Politieregio LimburgNoord het "protocol versnelde afwerking hennepkwekerijen" opgesteld.

F. Evaluatie
In het jaarlijks te houden bestuurlijk overleg wordt de integrale aanpak geevalueerd. De secretaris
van dit overleg bereidt dit voor. De convenantpartners stellen de hiervoor noodzakelijke
documenten beschikbaar.
Naast een evaluatie van de resultaten wordt gekeken of de gemaakte afspraken worden nageleefd
en of er nog wijzigingen moeten worden aangebracht in het convenant.

G. Wijzigingen
Nieuwe convenantpartners kunnen toetreden en wijzigingen in het convenant kunnen plaatsvinden
met instemming van alle convenantpartners.
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Waar nodig maken de convenantpartners nadere afspraken om een goede uitvoering van dit
convenant te verzekeren. Aan de hand van dit convenant kunnen de partners nadere
uitvoeringsregelingen opstellen.

H. Looptijd
Het convenant wordt aangegaan voor een periode van een jaar en, tenzij een der partners
hiertegen bezwaar heeft, telkens stilzwijgend voor een periode van een jaar verlengd.

I. Opsomming van te leveren inspanningen per convenantpartner
Gemeenten
•

Coordineren van het bestuurlijk- en uitvoeringsoverleg.

•

Vervullen coordinerende rol in externe communicatie.

•

Systematisch melden van alle relevante informatie welke kan bijdragen aan de integrale
aanpak/ontmoediging van een hennepkwekerij.

•

Melden van uitkeringsfraude aan betreffende instanties.

•

Het bijhouden van het volgsysteem (Horst aan de Maas)

•

Terugvordering van ten onrechte ontvangen bijstand.

•

Ontwikkelen van bestuursrechtelijke instrumenten gericht op de aanpak van hennepteelt in
bedrijfsruimten en in het vrije veld.

•

Op basis van de verkregen informatie het voorbereiden van de bestuursrechtelijke aanpak.

Brandweer
•

Melden van alle relevante informatie welke geconstateerd zijn bij een repressieve inzet van de
brandweer.

•

Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, zal de brandweer begeleiden bij de ontmanteling
van de kwekerij.

Politie
•

Bij aanwezigheid van een redelijk vermoeden dat er op een locatie hennep wordt geteeld, als
eerste een strafrechtelijk onderzoek opstarten met als prioriteit het aanhouden van
verdachte(n).

•

Coordinatie van de ontmantelingsacties.

•

Houden van toezicht bij de ontruiming.

•

Toezien op de vernietiging en/of afvoer van daarvoor vatbare voorwerpen voor zover deze
geschiedt door niet-opsporingsambtenaren.

•

Verrichten van werkzaamheden met een dadergerichte aanpak en bovenliggende
rechercheteams voorzien van informatie.

•

Zoveel als mogelijk verrichten van technisch onderzoek wanneer dit relevant is.

•

Opmaken van proces verbaal voor strafrechtelijke procedure en zorgdragen voor
ontnemingsprocedure.

•

Afnemen van een sociaal verhoor en zoveel als van toepassing en noodzakelijk de overige
convenantpartners inlichten.
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•

Uitvoering geven aan het "volgsysteem" van betrokken exploitanten of gebruikte woningen,
schuren en andere inrichtingen.

OM
•

Systematisch melden van alle relevante informatie welke kan bijdragen aan de opsporing en
vervolging van een hennepkwekerij.

•

Het Openbaar Ministerie informeert (lokale) overheidsinstanties/instellingen en
bestuursorganen op basis van de Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke gegevens voor
buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden.

•

Stelt strafvervolging in terzake overtreding van de Opiumwet en diefstal van stroom en

•

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel conform richtlijn Bureau Ontnemingswetgeving

vernieling conform interne richtlijn.
Openbaar Ministerie.
•

Vordering benadeelde partij.

Provincie
•
•

Ondersteuning leveren bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor het project.
Een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van (juridische en andere) instrumenten die een
effectieve bijdrage leveren aan het terugdringen van (de overlast door) illegale hennepteelt.
Hierbij vindt afstemming plaats met het regiebureau van het OM project "hennepteelt en
georganiseerde criminaliteit".

•

Een signaleringsfunctie vervullen met betrekking tot mogelijke ongewenste ontwikkelingen in
reiatie tot illegale hennepteelt in het buitengebied (oog- en oorfunctie).

•

Het leveren van een additionele financiele bijdrage aan dit vernieuwende initiatief, bovenop de
reguliere inzet van de convenantpartners, op basis van een in te dienen
projectplan/programma.

Essent
•

Indien er voor Essent Netwerk BV aanleiding bestaat te veronderstellen dat er sprake is van de
exploitatie van een hennepkwekerij dan zal zij al dan niet ter plaatse een controle (doen)
uitvoeren of doet dit op verzoek van de politie.

•

Systematisch melden van alle relevante informatie welke kan bijdragen aan de integrale
aanpak/ontmoediging van een hennepkwekerij.

•

Bij de ontruiming van een hennepkwekerij zorgdragen voor de veiligheid met betrekking tot de
electriciteitsvoorziening en uitvoering geven aan de ontmanteling van de electrische installatie.

•

Uitvoering geven aan het "volgsysteem" van betrokken exploitanten of gebruikte woningen,
schuren en andere inrichtingen.

•

Op verzoek van de netwerkpartners bijstand verlenen met betrekking tot het uitvoeren van
zogenaamde warmte-metingen.

•

Bij vermoeden dat er ten behoeve van de exploitatie van de hennepkwekerij gebruik is
gemaakt van gestolen electriciteit dan zal zij bij de politie aangifte doen van diefstal van
electriciteit, de electriciteitsmeter bij betrokkenen verwijderen, de electriciteit bij betrokkenen
afsluiten, en zal zij zonodig verweer voeren in een eventueel in verband daarmee door
betrokkenen aangespannen gerechtelijke procedure.

•

Het verhalen van de schade ten gevolge van diefstal en manipulaties op de veroorzaker.

convenant het groene goud
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Woningcorporaties
•

Systematisch melden van alle relevante informatie welke kan bijdragen aan de integrale
aanpak/ontmoediging van een hennepkwekerij.

•

Het treffen van maatregelen tegen henneptelers waaronder ontbinding van de
huurovereenkomst en ontruiming van de woning waarbij eigen beleid in acht wordt genomen.

LLTB
•

Het verrichten van inspanningen om in het kader van het project op voorkomende momenten
te communiceren met haar leden.

•

Het verrichten van inspanningen om in het kader van het project in de publiciteit te treden met

•

Het verrichten van inspanningen om met de overige convenantpartners informatie te

als doel het beheersen en verbeteren van het imago van haar leden.
verschaffen aan haar leden.
•

Het aandragen van informatie met betrekking tot haar kennis over de land- en tuinbouw indien

•

Het aandringen op het gebruik door leden van standaard verhuurovereenkomsten en/of

convenantpartners daarom vragen.
pachtovereenkomsten.
•

Opzegging van het lidmaatschap bij malafide praktijken waarbij eigen beleid in acht wordt
genomen.

UWV
•

Beeindigen of korten van uitkeringen.

•

Opstarten procedure tot terugvordering van ten onrechte verkregen uitkering.

•

Opnemen van aangifte en opmaken proces-verbaal uitkeringsfraude (indien benadelingsbedrag
boven vervolgingsgrens) ten behoeve van het OM.

J. Inwerkingtreding
Het convenant treedt in werking op 17 maart 2006.

convenant het groene goud
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K. Ondertekening

Pleats: Sevenum

Datum: 16 maart 2006

De gemeente Venray

De gemeente Horst aan de Maas

Dhr. J.F.H.A.B. Weals

Dhr. C.H.C. van Rooy

De gemeente Sevenum

De gemeente Mook en Middelaar

Dhr. P. Mengde

Mevr. C.A.M. Hanselaar-van Loevezijn

De gemeente Gennep

De gemeente Meerlo-Wanssum

Mevr. E.M.A.A. de Loo

Dhr. J.H. Hahn

De gemeente Bergen

De regiopolitie Limburg-Noord

Dhr. C.W.H.M. Klaverdijk

Dhr. R.N. Verheggen

Essent Netwerk BV

LLTB

Dhr. P.W.N. Jans-Rat

Dhr. A.J.M. Janssen

convenant het groene goud
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Het OM in het arrondissement Roermond

UWV

Dhr. W.C.J. Stienen

Dhr. K.J. de Groot

Wonen Limburg

Wonen Maasduinen

Dhr. H.R. Talen

Dhr. W.H.A. Pothoff

Woonmaatschappij Maasland

Provincie Limburg

Dhr. J.R. Suurmond

Dhr. M .3 .H . Vestjens

Woningstichting de Vuurkuul

Dhr. P.A. Zonneveld

Bijlagen:
•

Lijst van contactpersonen

•

Communicatie plan (wordt nagezonden)

convenant het groene goud
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T. Dieleman
Onderwerp

Subsidieverzoek project gerichte aanpak hennepteelt

Geacht college,
Namens de partners in het convenant "Het Groene Goud" verzoeken wij u orn_ppbsidie voor een project gericht o ',de aanpak van illegale hennepteelt. HgraibtrdreitiVetleglilikateilifigirete,kosten ten
450 0,,( onds,tegejrtelk?e min *irlee4coirdn van
5Tdripg0 men 4!aooi4n ,Cfgartisatlekosterqmp .4,914
hetopirtrrilantehenne0 o Ian e),41:/elotiptijd van het project is van 1 juli 2006 tot en met 31 december 2007. De periode juli tot en met december 2006 willen wij gebruiken om ervaring op te doen. In
2007 willen we de resultaten optimaliseren.
Op 16 maart jongstleden is het convenant "Het Groene Goud" ondertekend. Het convenant is de basis voor een project gericht op het aanpakken van hennepteelt. Naast de provincie zijn de zeven gemeenten van het politiedistrict Venray: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, MeerloWanssum, Horst aan de Maas en Sevenum, Essent, LLTB, politie, Openbaar Ministerie, UVW en een
viertal woningcorporaties convenantpartners. Op grond van het convenant wordt een project opgestart
dat met name gericht is op ontmoediging van hennepteelt via een gezamenlijke aanpak.
In een gezamenlijk traject is door een klein comite waarin de provincie goed vertegenwoordigd was
een projectplan opgesteld. Dit projectplan is voorgelegd aan de districtelijke driehoek op 21 juni
jongstleden.
Tevens zijn de kosten van de betrokken organisaties in beeld gebracht. Afgesproken is dat de organisaties ieder hun eigen kosten betalen.
Om het project goed vorm te geven vinden de convenantpartner's het noodzakelijk dat er een projectleider aangesteld wordt. Daarnaast wordt er geInvesteerd in een website en communicatie. Deze kosten zijn additioneel en belopen € 111.800,--.
Communicatie is een belangrijk instrument. Bij de politie is een website WWW.HetGroeneGoud.info in
gebruik. Deze website willen wij gaan inzetten voor informatieverstrekking en —uitwisseling. We onderzoeken op dit moment al de mogelijkheden van digitale voorlichting over acties. Hiervoor is een
bedrag van € 6.000,-- geraamd.
Bij de voorlichting aan agrariers is gebleken dat een goed hulpmiddel om de medewerking van de
agrariers te krijgen een tegemoetkoming in de kosten voor het opruimen en verwijderen van hennepplanten. Zowel de agrariers die deelnemen in het project als de politie zullen zich extra-inspanningen
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getroosten om hennepteelt te weren. Wij schatten dat wij gedurende de looptijd van het project een
bedrag van € 50.000,-- hiervoor nodig hebben.
In het overleg van de districtelijke driehoek d.d. 21 juni 2006 is de gemeente Sevenum gevraagd om
als budgethouder voor het project op te treden. Wij zijn hiertoe bereid.
Gelet op de afgesproken looptijd en de toezegging dat op 4 juli uw college een principestandpunt inneemt, hebben wij de voorbereidende activiteiten afgerond. In verband met de vakantieperiode is een
langer uitstel van daadwerkelijk handelen niet raadzaam. Wij zullen morgen, 5 juli 2006, dan ook de
eerste activiteiten binnen het project ontplooien.

Hoogachtend,

BURGEMEESTEI
R EN WETHOUDERS VAN
de&retaris,

A,

de burgemeester,

Projectplan "het Groene Goud"
Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis
1.1 'Melding
Het kabinet streeft een stringente en daadkrachtige aanpak van de hennepteelt in Nederland na.
Tot ontmoediging van de hennepteelt dienen waar mogelijk meer bestuursrechtelijke en andere
instrumenten te worden ingezet naast de strafrechtelijke aanpak. De beleidsvoornemens van het
kabinet staan verwoord in de Cannabisbrief van april 2004. Inspelend op het kabinetsbeleid zijn de
zeven gemeenten en politie in het district Venray in het najaar van 2005 een pilot gestart gericht
op de aanpak van hennepteelt onder de naam "het groene gaud".
Doel van deze pilot is te komen tot een praktische en daadkrachtige werkwijze in samenwerking
met alle relevante partners waarbij zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als civielrechtelijke
instrumenten ingezet worden. De ervaringen die binnen de pilot opgedaan worden zijn beschikbaar
voor de andere districten binnen de politieregio Limburg Noord. Het is de bedoeling dat op termijn
ook andere districten aan zullen sluiten bij de aanpak.
1.2 Doelstelling
Het convenant heeft tot doel het tegengaan van de ongewenste ontwikkelingen als gevoig van
hennepkwekerijen. Door het gecombineerd toepassen van communicatieve, strafrechtelijke,
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten wordt getracht het kweken van hennep in het
algemeen en in het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen. Op deze wijze wordt een
bijdrage geleverd aan een gezonde en veilige samenleving, wordt de georganiseerde misdaad
teruggedrongen en worden nieuwe impulsen gegeven aan de samenwerking tussen partijen op het
gebied van de integrale handhaving van de openbare orde en veiligheid.

Hoofdstuk 2. Probleemstelling
Op basis van studies, alsmede op basis van signalen van een groot aantal politiekorpsen, zijn er
aanwijzingen dat de teelt van hennep in Nederland een steeds bedrijfsmatiger karakter heeft
gekregen en meer en meer in de greep is geraakt van de georganiseerde misdaad. Ook in het
politiedistrict Venray is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal ontmantelde
kwekerijen. Het exploiteren van een hennepkwekerij is strafbaar en is schadelijk voor de
rechtsorde, de samenleving, het leefklimaat, de openbare orde en veiligheid en het
maatschappelijk aanzien van de gemeenten. Bij de exploitatie van een hennepkwekerij kan er
sprake zijn van brandgevaar door overbelasting van elektrische bedrading of kortsluiting, gevaar
voor wateroverlast, stankoverlast en aantasting van het veiligheidsgevoel van omwonenden.
Daarnaast gaat het exploiteren van een hennepkwekerij veelal gepaard met andere strafbare feiten
zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en uitkeringsfraude. Om deze problematiek
efficient en daadkrachtig aan te kunnen pakken is het noodzakelijk om gestructureerd en planmatig
samen te werken met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opsporing en
ontmanteling van kwekerijen.
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Hoofdstuk

3.1

3.

Reikwijdte van het project

Wat willen wij bereiken (strategie)

In het driehoeksoverleg van 27 oktober 2005 is gesproken over bovenstaande problematiek en is
afgesproken dat binnen het district Venray samengewerkt gaat worden om te komen tot een
integrale aanpak. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het OM, de Politie en de
gemeenten Bergen, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray is aan de slag gegaan met het
benaderen van alle relevante partijen en het opstellen van een convenant om deze partijen te
binden aan de gemaakte afspraken.
De convenantpartners zijn de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum,
Mook en Middelaar, Sevenum, Venray, politie district Venray regiopolitie Limburg-Noord, Openbaar
Ministerie arrondissement Roermond, Provincie Limburg, Essent Netwerk By, de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB), de Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) en alle vier de
woningcorporaties binnen het werkgebied.
Inmiddels hebben alle partijen ingestemd met de afspraken uit het convenant. De ondertekening
van het convenant heeft plaatsgevonden op 16 maart 2006 (bijlage 1). Afgesproken is, dat de
basisafspraken uit het Convenant nader zullen worden geconcretiseerd in een projectplan dat de
basis vormt van de operationele aanpak van het project. Voorliggend projectplan voorziet hierin.

3.2

Aanpak (tactiek)

3.2.1 Pilot
Omdat het project gaat verkennen op welke wijze de illegale teelt van hennep het beste
ontmoedigd en aangepakt kan worden en hier in de praktijk nog de nodige ervaring mee opgedaan
moet worden heeft het project het karakter van een experimentele pilot. De bedoeling is om de
kennis en de ervaringen die wij opdoen bij de uitvoering van het project breed ter beschikking te
stellen aan belanghebbenden. Omdat van te voren niet exact aan te geven is welke acties precies
ondernomen zullen worden in het kader van dit project (het betreft immers een experiment) heeft
het thans voorliggende projectplan het karakter van een plan op hoofdlijnen. Al werkende zal dit in
nauw overleg met alle partijen nader worden geconcretiseerd.
Nadat besluitvorming over de financiering heeft plaatsgevonden (voorzien in juni 2006) zal de pilot
worden uitgevoerd in de periode van 1 juli 2006 t/m 31-12-2007. Het jaar 2006 zal daarbij met
name in het teken staan van eerste ervaringen opdoen met de samenwerking en het uitwerken van
een uitvoeringsmethodiek. Wij kiezen ervoor om te werken volgens het principe van het
objectgericht opereren. Binnen het project zijn in principe 3 typen objecten te onderscheiden,
waarbij sprake is van illegale hennepteelt:
1.
op de koude grond
2.
woningen
3.
bedrijven en loodsen
Omdat voor een effectieve ontmoediging en bestrijding van illegale hennepteelt -al naar gelang het
object - verschillende partners aan zet zijn en andersoortige instrumenten worden ingezet is het
verstandig een maatwerk aanpak per object te ontwikkelen.
Om ervoor te zorgen dat partijen de handen ineenslaan en samen de schouders gaan zetten onder
het project is een belangrijke randvoorwaarde voor het welslagen van het project het aanstellen
van een projectleider die als een "spin in het web" acties in het kader van het project initieert,
stimuleert, aanjaagt en coordineert. De samenwerkende gemeenten zullen deze projectleider
leveren, die voor de duur van het project wordt gestationeerd in de gemeente Sevenum.

3.2.2 Onze basisfilosofie
In eerste aanleg is dit project er op gericht om een combinatie van communicatieve,
strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke instrumenten toe te passen waaronder
huisuitzetting, terugvorderen of afschatten van sociale verzekeringsuitkeringen, navorderen door
de belastingdienst, ontnemingsmaatregelen, het verhalen van de geleden schade door het
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energiebedrijf, het verhalen van de kosten van de ontmanteling van de kwekerij. Het
gecombineerd toepassen van deze instrumenten maakt het telen van hennep minder aantrekkelijk.
De teler wordt namelijk zwaarder gestraft dan alleen met een strafrechtelijke sanctie het geval is.
Uiteraard is strafrechtelijke vervolging bij bedrijfsmatige hennepteelt wel altijd aan de orde.
Het gestructureerd en planmatig samenwerken door de verschillende organisaties die zijn
betrokken bij de opsporing en ontmanteling van kwekerijen is een vereiste. Hieronder vallen zaken
als afspraken met betrekking tot onderlinge informatie-uitwisseling, standaardisatie van
documenten en processen-verbaal en onderlinge werkafspraken over de benadering en de
ontmanteling van kwekerijen. Een integrale en gestructureerde werkwijze tussen verschillende
organisaties maakt het telen van hennep minder aantrekkelijk. Immers de pakkans kan hierdoor
toenemen, aismede het slagingspercentage van de te treffen maatregelen tegen de teler. Tevens
verhoogt de gestructureerde en planmatige samenwerking de zichtbaarheid van het optreden
tegen telers, waarvan een preventieve werking uitgaat. Ook maakt de samenwerking veelal
mogelijk dat de politie-inzet bij de ontmanteling van kwekerijen wordt gereduceerd. Dit is van
belang met het oog op de toename van het aantal te ontmantelen kwekerijen en de daarmee
gepaard gaande kosten.
Een kernpunt in onze benadering vormt het via een gerichte voorlichting en communicatie zoveel
mogelijk ontmoedigen van het kweken van hennep. Wij zullen -bovenop de reguliere instrumenten
die in de regel achteraf worden ingezet om de ongewenste effecten van illegale hennepteelt op te
heffen - ons sterk gaan richten op gedragsbeInvloeding aan de voorkant m.a.w. het telen van
hennep zo onaantrekkelijk maken en de mogelijkheden hiertoe zo beperken dat het aantal mensen
dat hennep gaat telen afneemt. Om het effect van onze maatregelen te meten zullen wij
gedurende het verloop van het project meten hoe de ontwikkeling is in het verloop van het aantal
ontmantelde hennepkwekerijen. Wij verwachten dat doordat wij nu extra inspanningen gaan
plegen om de problematiek aan te pakken in eerste instantie sprake zal zijn van een toename ,
maar dat in de loop van 2007 als gevoig van het door ons gevoerde ontmoedigingsbeleid sprake
zal zijn van stabilisatie en daarna afname van het aantal illegale gevallen van hennepteelt.
Om al onze communicatie-uitingen goed op elkaar of te stemmen is een hoofdstuk over
communicatie opgenomen in dit projectplan, zodat de partijen een consistente boodschap
uitdragen. De gemeente Sevenum is verantwoordelijk voor de communicatie in het kader van dit
project en fungeert als centraal punt waarmee alle communicatie-uitingen in het kader van dit
project worden afgestemd.

3.2.3 Sterk accent op vernieuwende initiatieven
Binnen het project dient er ruimte te zijn voor een verdergaande creatieve aanpak om
terugdringing van illegale hennepteelt te realiseren onder het motto : "Laten wij de grenzen
opzoeken en alles uit de kast halen om de overtreders aan te pakken". Dat is ook de insteek
geweest bij de voorbereiding van het convenant.
Daarbij denken wij o.a. aan de volgende instrumenten:
a.
b.
c.
d.
e.

Preventieve aanpak van telers door middel van het gericht gebruik maken van
communicatie (zie hoofdstuk 5)
Niet langer uitkeren van verzekeringspenningen aan overtreders/uitkering stopzetten en
teveel betaalde uitkering terugvorderen
Inrichten van een fonds voor het vergoeden van kosten
Gebruikmaken van het landelijk instituut vertrouwenspersoon voor meldingen van illegale
activiteiten
instellen van een groene goud-consulent

ad a. Preventieve aanpak van telers door middel van communicatie
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar hoofdstuk 5.
De mogelijkheden om persoonlijke gegevens van verdachten bekend te maken zullen onderzocht
worden, waarbij de Iandelijke ontwikkelingen nauwlettend gevolgd worden.
Ad b. Niet langer uitkeren van verzekeringspenningen aan overtreders en het terugvorderen van
ten onrechte genoten uitkeringen
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Om de druk op de overtreders te vergroten (preventief/repressief) zou in overleg met de branche
van verzekeraars gewerkt kunnen worden aan een standaardclausule in de polis dat bij vaststelling
van een illegale hennepkwekerij bij schade geen verzekeringspenningen worden uitgekeerd.
Daarnaast zou in overleg met de Sociale Dienst bezien kunnen worden of ingeval van illegale
hennepteelt door een uitkeringsgerechtigde (gedeeltelijke) vermindering van de uitkering mogelijk
is (strafkorting).
Ad c. Inrichten van een fonds voor het vergoeden van kosten
Een van de (door de LLTB) aangedragen elementen van het project in het kader van een
preventieve werking vormt het oormerken van de akkerland percelen van agrariers die actief
deelnemen aan dit project. Doordat de percelen worden voorzien van een vanuit de lucht goed
zichtbaar teken (gedacht wordt aan oranje jerrycans) kunnen de betreffende percelen vanuit de
lucht met een helicopter worden gecontroleerd. Mensen die illegaal hennep willen planten op de
betreffende percelen lopen dan een groot risico dat de planten worden ontdekt en vernietigd.
Hierdoor zal men niet snel geneigd zijn hennep op dergelijke percelen te planten. Bijkomend effect
is dat agrariers die niet meedoen aan het project een grotere kans lopen dat op hun percelen wel
hennep wordt geplant (pakkans is immers kleiner) en dit draagt naar verwachting bij aan het
deelnamepercentage onder agrariers. Temeer daar wij met de agrariers die meedoen en toch
geconfronteerd worden met illegale hennepteelt op hun percelen de afspraak willen maken dat de
kosten voor het opruimen van de hennep dan voor rekening van het project komen. Hiervoor willen
wij -onder nader te bepalen condities - binnen het project een calamiteitenfonds inrichten, dat in
de afdekking van dergelijke kosten voorziet.
Wellicht dat dit fonds naast middelen van de betrokken lokale en provinciale overheid o.a. met
middelen van Justitie ("pluk ze regeling") kan worden gevuld.
ad d. Gebruikmaken van het landelijk instituut vertrouwenspersoon voor meldingen van illegale
activiteiten
Om de opsporing te vergemakkelijken/ verbeteren is aangifte-bereidheid een belangrijke
voorwaarde. Door omstandigheden (dreiging van repercussies) zijn direct betrokken niet altijd
bereid direct aangifte te doen. Wellicht dat een vertrouwenspersoon Kier een functie kan vervullen.
ad e. Instellen van een groene goud-consulent
Wij stellen ons voor dat waar dit project best practises oplevert de opgedane ervaring zeer goed
ook elders in Limburg ingezet kan worden. Uiteraard kunnen dit soort resultaten in eerst aanleg via
communicatie worden doorgegeven. Onder omstandigheden is het belangrijk de opgedane kennis
en ervaring te delen met andere regio's. Hiermee wordt de projectleider belast.
Bovenstaande voorbeelden pogen een beeld te geven van mogelijke (vernieuwende) ideeen en
suggesties die wellicht in de uitvoering van het project een plaats kunnen krijgen. Het betreft geen
limitatieve opsomming. Gedurende de uitvoering van het project zullen wij voortdurend alert zijn
op innovatieve ideeen en aanpakken/methodes die de doelstellingen van het project ondersteunen
en deze bij uitvoering inzetten.

Hoofdstuk 4 Hoe voeren wij het uit (operationaliteit)
In het convenant is geregeld dat er naast een bestuurlijk overleg, ook een uitvoeringsoverleg
opgericht wordt.
Het bestuurlijk platform bestaat uit de bestuurders en vertegenwoordigers van de
convenantpartijen. Dit overleg zullen we maximaal twee tot drie maal op jaarbasis houden. Dit
overleg is bestemd voor het formuleren van het beleid en aanpak in grote lijnen, het evalueren van
de aanpak en de resultaten en het nemen van beslissingen t.a.v. richting en instrumenten voor de
aanpak van de illegale hennepteelt.
Voor de bestuurlijke leiding, de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk platform, het
toezien op en het bewaken van de uitgangspunten van het convenant, planning en uitvoering
binnen het project is er een stuurgroep.
De stuurgroep bestaat uit de bestuurlijk trekker van de convenantpartners, de heren P. Mengde,
,, chef van politie district Venray en
burgemeester van Sevenum,
, Officier
van Justitie, arrondissement Roermond. De stuurgroep wordt ondersteund door de projectleider.
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De stuurgroep zal het eerste kwartaal eenmaal per maand, daarna eenmaal per kwartaal overleg
voeren.
Voorts is er een ambtelijk uitvoeringsoverleg, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van de
politie, provincie, LLTB, coordinator fraudebestrijding Essent en gemeenten. Dit plenair overleg
vindt een- tot tweemaal per jaar plaats..
In het overleg van de kerngroep vindt de co5rdinatie van de acties met als belangrijkste doel het
efficient en effectief inzetten van menskracht en middelen.
Het overleg wordt in principe eenmaal per maand gehouden onder voorzitterschap van de
projectleider. Andere convenantpartijen kunnen desgewenst of op verzoek het overleg bijwonen.

organisatieschema
Bestuurlijk Platform
(bestuurlijke vertegenwoordigers convenantpartijen)

Stuurgroep

Ambtelijk uitvoeringsoverleg

(bestuurlijk trekker gemeenten, Officier van Justitie, Chef
politiedistrict Venray. Ondersteund door projectleider
Groene Goud)

(ambtelijke vertegenwoordigers van de
convenantpartners)

Ambtelijk kerngroep uitvoering
(coordinator fraudebestrijding Essent, communicatieadviseur
Groene Goud, provincie Limburg, LLTB. Politie Venray,
projectleider)

Uitgangspunt van de convenantpartners is dat zoveel mogelijk gewerkt wordt binnen de reguliere
budgetten en met de beschikbare menskracht. De in het convenant afgesproken inspanningen zijn
in financiele zin vertaald om een indruk te geven van hetgeen de samenwerkende partners inzetten
om dit project tot een succes te maken (bijlage 2).
Naast de reguliere inzet vanuit de betrokken organisaties van € 361.923,--. is ook sprake van
additionele (tijdelijke) inzet van menskracht gedurende de looptijd van het project. Dit betreft met
name benodigde middelen voor de projectleiding, welke zijn becijferd op € 111.800,-- en het
doorontwikkelen en inzetten van de website www.hetgroenegoud.info voor
communicatiedoeleinden van het project ad € 6.000,--.
Daarnaast treft de provincie een financiele voorziening voor het schadeloos stellen van agrariers op
wiens percelen tegen hun wil illegaal hennep is geplant en die van tevoren aangegeven hebben dat
ze in het project meewerken. De hoogte van het bedrag dat hiervoor gereserveerd moet worden,
moet op korte termijn bepaald worden.
Uitgangspunt is een maximale vergoeding van € 600,-- per ondernemer.
Voorgesteld wordt om de totale additionele kosten ad € 117.800,-- te financieren uit de additionele
middelen die voor het project beschikbaar worden gesteld door de provincie.
De projectleider zal als vertegenwoordiger van de zeven deelnemende gemeenten het
uitvoeringsoverleg voorzitten en daarnaast in ieder geval verantwoordelijk zijn voor:
• secretariaat van het bestuurlijk overleg
• de ontwikkeling van (vernieuwende) instrumenten
het onderhouden van de contacten met de samenwerkende partners
•
voorbereiding evaluatie integrate aanpak
•
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■ coordinatie van het uitvoeringsoverleg
■ co6rdinatie afhandeling acties
■ het (doen) uitvoeren van communicatie-acties
■ het (doen) opstellen privacy protocol
■ het overdragen van kennis en ervaring
Een van de doelstelling van het project is door het gecombineerd toepassen van communicatieve
strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten de hennepteelt in het
algemeen doch in het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen (preventieve werking).
In de regio Noord-Limburg en elders in het land is al ervaring opgedaan met de aanpak van
hennepteelt in (huur)woningen. Het bestuursrechtelijk en civielrechtelijk aanpakken van
hennepteelt in niet-bedrijfspanden en in het vrije veld heeft nog nauwelijks aandacht gehad. Er is
nog slechts beperkte ervaring opgedaan met het inzetten van juridische instrumenten. Op dit
moment is nog onvoldoende helder welke instrumentarium ter beschikking staat om de
hennepteelt in het buitengebied aan te pakken. In het kader van dit project zullen wij dit nader
onderzoeken.
Streven is om nieuwe (bestuursrechtelijke) instrumenten te ontwikkelen die op termijn ook
beschikbaar komen voor de andere districten.
Daarnaast is het de bedoeling om communicatie in te gaan zetten als handhavingmiddel. Door het
intensief communiceren over regelgeving en de mogelijke gevaren wordt getracht het kweken van
hennep of het mede mogelijk maken van een hennepkwekerij zoveel mogelijk te ontmoedigen.

Hoofdstuk 5 Communicatie
5.1

Probleemanalyse communicatie

Het project "Het groene goud" is een omvangrijk project met vele participanten. Communicatie en
communiceren is een belangrijk middel om alle neuzen in dezelfde richting te laten wijzen. In het
convenant is afgesproken dat de communicatie richting media via een centraal coordinatiepunt
Communicatie plaatsvindt. Bureau Communicatie & Voorlichting van de gemeente Sevenum zal
deze taak vervullen. Daar waar in onderstaande tekst centraal coordinatiepunt Communicatie
vermeld staat, wordt de gemeente Sevenum bedoeld.
Van de convenantpartners wordt verwacht dat zij hun eigen communicatiemiddelen inzetten om
hun doelgroepen te informeren over het project, de te ondernemen acties en sancties, etc. Om te
voorkomen dat er een ongeordende communicatiemix plaats gaat vinden met mogelijk
tegenstrijdige informatie, is het van belang dat de communicatiemiddelen ter flattering bij het
centraal coordinatiepunt Communicatie worden gebracht. Op deze wijze kan er een oogje in het
zeil worden gehouden voor wat betreft de communicatieboodschappen en de acties die mogelijk
media-aandacht zullen krijgen.
Daarnaast zal het centraal coordinatiepunt Communicatie zorgen voor de nodige algemene
communicatiemiddelen voor de burgers en andere belangstellenden.

5.2 Doelgroepen
Aangezien er meerdere organisaties betrokken zijn bij het project is het van belang eenduidig te
communiceren en steeds de verantwoordelijke partners (o.a. politie, woningbouwverenigingen,
LLTB, gemeenten) aan te wijzen. Voor wat betreft de communicatie zijn meerdere doelgroepen aan
te wijzen:
• De burgers in het algemeen
• Huurders van een woningbouwcorporatie
• Boeren en tuinders
• Hennepkwekers c.q. bewoners die dit toestaan in hun woning, schuur, e.d.
• Bewoners die overlast door henneptelers hebben gemeld
• Omwonenden van ontmantelde hennepkwekerijen
• De hennepkwekers
•
Media als intermediair
• Participanten van het project Het Groene Goud (interne communicatie)
• verhuurders
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5.3

Doelstellingen

De communicatie en voorlichting hebben een meervoudig doel:
•
Personen die hennep telen afschrikken en hen ertoe brengen de hennepteelt te beeindigen;
•
Preventie door personen die hennepteelt overwegen, of te schrikken waardoor ze er niet
aan beginnen;
•
Omwonenden die kennis dragen van hennepteelt aanmoedigen hennepteelt te melden;
•
In het algemeen de normen die inmiddels over hennepteelt zijn ontstaan beinvloeden.

5.4 Strategieen
Om de boodschap bij de doelgroepen over te brengen wordt mix van communicatie gebruikt.
Massamedia naar het grote publiek (burgers, omwonenden, hennepkwekers, etc.) met onder
andere de media als intermediair en communicatie op maat naar de gerichte doelgroepen.
Communicatie op maat zal voornamelijk door de participanten richting hun doelgroepen (boeren,
tuinders, huurders, etc.).
Van belang is dat alle communicatiemiddelen van de participanten ook ter kennisname worden
gebracht van het centrale coordinatiepunt Communicatie bij de gemeente Sevenum. Dit om te
voorkomen dat er tegenstrijdige informatie verstrekt wordt.
5.5 Communicatiemiddelen
De middelen die ingezet worden ten behoeve van het grote publiek, omwonenden, hennepkwekers,
maar ook intern richting de participanten worden onder regie van het centraal coordinatiepunt
Communicatie in Sevenum vervaardigd.
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:
•
Goede, adequate en zo volledig mogelijke informatie bevordert goede berichtgeving;
Berichtgeving rondom ontmantelingsacties heeft een preventieve functie richting
•
toekomstige ontmantelingsacties;
•
Het is van belang dat voorafgaande aan de ontmantelingsacties bepaald wordt of media
actief danwel passie genformeerd worden. Hierbij tevens betrekken welke media hierbij
van belang kan zijn (regionaal/Iandelijk, schrijvende pers/radio/tv)
Betrokken participanten bij ontmantelingsacties dienen het eens te zijn over inhoud en
•
vorm van te verstrekken informatie;
•
Een aanspreekpunt en een woordvoerder namens alle participanten richting media
(Gemeente Sevenum). Op deze manier wordt duidelijkheid en zorgvuldigheid bevorderd
richting participanten en media. De politie is de eerstverantwoordelijke voor de
communicatie rondom een ontmantelingsactie.
•
Belangrijk is ook dat alles in eenzelfde huisstijl de deur uit gaat. Dit houdt voornamelijk in
een juist gebruik van het logo, naamsvermelding en contactgegevens op briefpapier,
visitekaartjes, website en overige communicatiemiddelen.
De politie is de eerstverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan de pers met
betrekking tot de ontmantelingacties. De politie controleert zelf of de informatie die gegeven wordt
m.b.t. acties verstrekt kan worden. Strafrechtelijke aspecten dienen teruggekoppeld te worden
naar de betrokken instanties (politie, woningbouwvereniging, OM). Al naar gelang de extra mediaaandacht die bij ontmantelingacties verwacht wordt/gewenst is, dient vooraf afstemming plaats te
vinden over de vorm waarin informatie overgedragen wordt met het centraal coordinatiepunt
Communicatie. Opties: persbericht, interview, persconferentie. De vorm van een persconferentie
biedt goede mogelijkheden,om een verscheidenheid aan aspecten van de actie te benadrukken
(meerdere sprekers (participanten), coordinerend woordvoerder).Gezien het uitgangspunt dat het
project publiciteit nastreeft m.b.t. de handhavingacties is een weiwillende opstelling wenselijk
m.b.t. eventuele verzoeken van media om aanwezig te mogen zijn bij een ontmantelingsactie.
Vooraf dient goede afstemming plaats te vinden over te stellen voorwaarden aan deze
medewerking met name ten aanzien van personen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een
mediacontract.
Informatie over de ontmantelingsacties wordt ook gepubliceerd op de website van het Groene
Goud.
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De website "Het groene Goud. ni"
Deze site is door de politie gemaakt en wordt ook bijgehouden door de politie. De site wordt gevuld
met informatie uit de acties van de politie en middels informatie dat het centraal coordinatiepunt
Communicatie aanlevert. Het centraal coordinatiepunt Communicatie haalt de informatie uit de
communicatiemiddelen die ter kennisgeving vanuit de participanten gestuurd wordt.
Brief van burgemeester
Na een ontmantelingsactie wordt er een brief gestuurd naar de bewoners met als strekking dat ze
in de gaten worden gehouden. Doel hiervan is om recidive te voorkomen.
Persberichten richting media:
In situaties waarbij meerdere gemeenten en/of de regio betrokken zijn, is de
eerstverantwoordelijke voor de woordvoering het centraal coOrdinatiepunt Communicatie in de
persoon van burgemeester Mengde. De teksten en informatie wordt aangeleverd door de betrokken
gemeente aan het centraal coOrdinatiepunt Communicatie. De eindredactie en verzending van het
persbericht vindt plaats bij het centraal coOrdinatiepunt Communicatie.
Met het oog op het publiciteitsuitgangspunt van het project worden periodiek persberichten
vervaardigd waarin een overzicht gegeven wordt van de resultaten van handhavingacties
gedurende een bepaalde periode. De teksten van deze persberichten worden aangeleverd door de
projectleider en de eindredactie en verzending wordt verzorgd door het centraal coordinatiepunt
Communicatie.
Voorlichting op scholen en bij bijeenkomsten
Waar mogelijk zullen actief mogelijkheden benut en gecreeerd worden om bij bijeenkomsten of
scholen mogelijke doelgroepen te informeren over het project.
Presentatie Hiltho 2006
Van 6 t/m 10 oktober a.s. vindt in Horst de consumenten- en bedrijvenbeurs plaats. Deze beurs
trekt uit grote omtrek publiek en krijgt op diverse manier media-aandacht. Deze beurs is zeer
geschikt om het Groene Goud te presenteren. Er is reeds ruimte gereserveerd. De politie zorgt
voor de inhoud van de stand.
Informatiebrochure c.q. folders
Ten behoeve voor het algemeen publiek wordt voorgesteld een informatiebrochure uit te brengen
die mogelijkerwijs huis-aan-huis verspreid wordt en anders op diverse plaatsen te verkrijgen is.
Deze brochure bevat alle informatie over het project Het Groene Goud vanuit alle invalshoeken
bekeken (woningcorporaties, OM, overheid, politie, UWV, provincie, etc.) De teksten van deze
brochure worden aangeleverd door de diverse participanten. Het
sannenstellen/drukwerkbegeleiding/verspreiding van deze brochure zal de Provincie Limburg voor
haar rekening nemen onder regie van het centraal coordinatiepunt Communicatiepunt.
Nieuwsbrieven;
Het centraal coordinatiepunt Communicatie zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de andere
partners bij acties. Dit kan middels een situatierapportages of factsheets. De teksten worden
aangeleverd door de projectleider (coordinator van het project het Groene Goud).
De redactie en verspreiding wordt verzorgd door het centraal coordinatiepunt Communicatie.
Documentaire
Een optie is het maken van een documentaire over het groene goud. Tijdens deze documentaire
moeten alle aspecten van het Groene Goud aan bod komen. Deze documentaire kan aangeboden
worden Ll Televisie, Publieke Omroepen en bij de diverse lokale omroepen met televisie
mogelijkheid.
Deze documentaire zal tot stand komen met behuip van een filmproductiebureau en de diverse
participanten. Wanneer hier animo voor is zal dit communicatiemiddel verder uitgewerkt worden
door het centraal coOrdinatiepunt Communicatie.
Alertheid is geboden, aangezien een actie die ondernomen wordt door bijvoorbeeld een van de
participanten een reactie vraag van het centraal coordinatiepunt Communicatie bijvoorbeeld
richting pers of het grote publiek.
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6.

Samenvatting

Met het projectplan wordt het project "Het Groene Goud" operationeel gemaakt. Er is een structuur
neergezet die er enerzijds op gericht is om slagvaardig te opereren, anderzijds voldoende
aanknopingspunten biedt voor inbreng en koppeling van allerlei informatiestromen.
De aanpak van de hennepteelt is sterk gewijzigd. Met langer ligt de verantwoordelijkheid alleen op
het bord van politie en justitie. De andere partners willen uitdrukkelijk delen in de
verantwoordelijkheid. De enkelvoudige repressieve aanpak verandert in een meervoudige
repressieve aanpak, waarbij diverse instanties en instellingen samenwerken. Een belangrijk
onderdeel van de aanpak vormt de communicatie. Ook de repressieve acties staan in het teken van
het ontmoedigingsbeleid. Daarnaast is een belangrijk onderdeel het (door)ontwikkelen van
instrumenten om de hennepteelt tegen te gaan.
De gemeente Sevenum levert de bestuurlijk verantwoordelijke voor het project en treedt op als
budgethouder van de middelen van het project.

JS 23/5/2006
TD 27/06/06
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Inspanningen per partner
I. Gemeenten Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Meerlo-Wanssum, Gennep, Mook en
Middelaar, Bergen.
A. ACtiviteiten (voorbereiding)

Wen

Startbijeenkomsten september 2005 (voorbereiding en

Kosten

42

€ 3.360,00

52

€ 4.160,00

Voorbereiding en opstelling convenant

100

€ 8.000,00

Bestuurlijke inbedding (districtelijk)

28

€ 2.240,00

Organisatie ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

16

€ 1.280,00

deelname)
Overleg ambtelijke werkgroep (i.v.m. organiseren van de
samenwerking en opstellen van het convenant)

Huur zaal (incl. koffie, thee) t.b.v. ondertekeningsbijeenkomst

€

Voorbereiding projectplan
Bijwonen diverse overleggen en (informatie)bijeenkomsten

295,00

60

€ 4.800,00

120

€ 9.600,00

TOTAAL

C 33.735

A Activiteiten voortvloeiende wit fiet convenant

Ural,

Kosten

Terugvordering ten onrechte ontvangen bijstand

500

€ 40.000,00

Ontwikkeling van nieuwe bestuursrechtelijke instrumenten

100

€

Controles illegaal gebruik buitengebied en gebouwen

600

€ 48.000,00

Voorbereiden van bestuursrechtelijke aanpak

100

€

8.000,00

Ontwikkelen en bijhouden van het "volgsysteem"

100

€

8.000,00

Opstellen communicatieplan

25

€ 2.000,00

8.000,00

C 114.000

I-OW.4.
C Benodigde middelen t.b.v. de projectleiding

Uren

Kasten

(1-77:106 t/in 31-12-107)
Coordinatie uitvoering (agendering, notulering, planning)
Coordinatie overleg (uitvoeringsoverleg en bestuurlijk overleg)
Ondersteuning bestuurlijk trekker (burgemeester Sevenum)

60

€ 4.800,00

200

€ 16.000,00

30

€ 2.400,00

250

€ 20.000,00

200

€ 16.000,00

Communicatie

50

€ 4.000,00

Administratieve ondersteuning

40

€ 3.200,00

120

€ 9.600,00

Coordinatie operationeel bij voorbereiding (incidenteel bij
uitvoering)
Redigeren/concipieren draaiboeken, protocollen, werkinstructies

Contactpersoon en consulentfunctie naar deelnemende instanties

_
_

(en andere)
Facilitaire zaken (kantoorbenodigheden, reiskosten, laptop etc.)

€ 14.600,00

15%
Co6rdinatie gegevensuitwisseling

40

Onvoorzien 10% van de uren

100

voorziening voor tekort bij vervanging (stelpost)
Totaal

€ 3.200,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00

1090
====

C 111.800
----------

II. Politie
A. Activiteiten (voorbereiding)
Coordinate politie waaronder; startbijeenkomsten september

Uren
719

Kosten
€ 27.431,00

2005 (organisatie en deelname), zitting in ambtelijke werkgroep,
voorbereiding en opstelling convenant, bijwonen diverse
overleggen en bijeenkomsten, overige coOrdinatietaken
Materiele kosten bestaande uit veiligheidsmiddelen en

€ 2.368,00

promotiemateriaal
Ontwikkeling en beheer van de Internet site (uitbesteed)

€ 4.094,00

Ontwikkeling en beheer Internet site

A

Activiteiten voortvleeiende nit het convenant

€ 1.000,00
Uren

Kosten

Coordinate feitelijke ontmantelingsacties

150

€ 6.000,00

Overleg (uitvoerings en bestuurlijk)

44

€ 1.760,00

150

€ 6.000,00

40

€ 1.600,00

50

€ 2.000,00

Beheer Internetsite en doorontwikkeling

150

€ 6.000,00

Uitvoering geven aan het "volgsysteem"

100

€ 4.000,00

Verrichten van werkzaamheden met een dadergerichte aanpak en
rechercheteams voorzien van informatie
Opmaken van proces verbaal voor strafrechtelijke procedure en
zorgdragen voor ontnemingsprocedure
Afnemen van sociaal verhoor

Totaal

III.

C 62253,16

Essent

A. Activiteiten (voorfiereWing)

Uren

Startbijeenkomst september 2005

/Osten

4

€ 400,00

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het convenant

5

€ 500,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

2

€ 200,00

B Activity/ten vOurtvlOeiondO uit hot convenant
Controles uitvoeren bij vermoeden dat sprake is van exploitatie

Uren

Kosten

20

€ 1.500,00

Overleg (uitvoerings en bestuurlijk)

44

€ 4.400,00

Bij ontruiming van een kwekerij zorgdragen voor de veiligheid

60

€ 4.500,00

50

€ 3.750,00

van een kwekerij

mbt de electriciteitsvoorziening en ontmantelen van de
electrische installatie
Uitvoering geven aan het "volgsysteem"
Bijstand verlenen mbt het uitvoeren van warmte metingen
Bij vermoeden dat electriciteit is gestolen aangifte doen van

30

€ 3.375,00

100

€ 7.500,00

60

€ 4.500,00

diefstal bij politie en zonodig verweer voeren in een gerechtelijke
procedure
Het verhalen van de schade ten gevolge van diefstal en
manipulaties op de veroorzaker
Totaal

C 30.625,00

IV. Woningcorporaties Wonen Limburg, Wonen Maasduinen, Woonmaatschappij
Maasland en Woningstichtin9 de Vuurkuul.
A Activiteiten (voorbereirling)

Uren

Startbijeenkotnst september 2005

16

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het convenant

80

€ 6.400,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

8

€

B, .Activiteiten voortvioeiende uit het conversant
Overleg (bestuurlijk)
Treffen van maatregelen tegen henneptelers waaronder

K0Sten
€ 1.280,00

640,00
Osten

Urea
32

€

512

2.560,00

€ 40.960,00

ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de
woning (uitgaande van 16 procedures)
Totaal

C 52.840,00

V. LLTB
A. Activiteiten
Bestuurlijke uren waaronder overleg projectgroep, provincie,

Oren

Kosten

300

€

375

€ 22.500,00

7.500,00

persbijeenkomst, Iedenbijeenkomsten
Ambtelijke uren waaronder bijwonen/voorbereiden en nazorg
bijeenomsten en besprekingen, informatievoorziening LLTB
bestuur en lokale besturen, contaten met convenantpartners,
uitwerken LLTB hennep project, interne communicatie etc.
Overleg

8

€

200,00

Mailingen LLTB leden

€ 3.000,00

Ledenbijeenkomsten

€ 1.500,00

Diversen

€ 3.600,00

Totaal

C 38.300,00

VI. UWV

A, Activitelten (voorbereiding)

Uren

Startbijeenkomst september 2005

4

€ 100,00

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het convenant

24

€ 600,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

2

€

B. Activiteiten voortvlogiende uit het convenant
Overleg (bestuurlijk)
Terugvorderingsprocedures starten van ten onrechte verkregen

Uren
8

Osten

50,00

Koster,
€

200,00

€ 19.950,00

uitkering (uitgaande van € 1.425, per onderzoek)
Totaal

C 20.900,00

VII. OM
A. Activiteirten (voorhereiding)

Oren

Startbijeenkomsten september 2005
Zitting in ambtelijke werkgroep (i.v.m. organiseren van de

Kasten
€

8

640,00

15

€ 1.200,00

Voorbereiding en opstelling convenant

30

€ 2.400,00

Bijwonen diverse overleggen en (informatie)bijeenkomsten

26

€ 2.080,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

4

€

samenwerking en opstellen van het convenant)

B. Activiteiten voortvloelende 'uit het convenant
Overleg (bestuurlijk)

Uren

320,00

Kosten

8

€ 640,00

Vanuit OM is aangeven dat de inspanningen die in het convenant
toegezegd zijn, plaatsvinden op basis van de reguliere
werkzaamheden. Inschatting van de uren en kosten is niet
gegeven.
C 7 280*

Totaal
•

exciusief de reguliere inspanningen OM

•
VIII. Provincie
A, Activiteften (voorbereiding)

Uren

Kasten

Ontwikkeling projectplan

20

€ 1.300,00

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het convenant

24

€ 1.560,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

B. (additionele) activiteiten voortidoefencle uit het

2

€ 130,00

Uren

Kosten

convenant
(Door)ontwikkeling communicatiestrategie

40

€ 2.600,00

Ontwikkeling van juridische en andere instrumenten

60

€ 3.900,00

250

€ 16.250,00

Signaleren van ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied
(oog- en oorfunctie)

C 25.740,00

Totaal

/
Eine/ Totaal

/

1 C 496..473,
1
1

VII. OM
A, Activiteiten (voorbereiding)

Uren

Kosten

8

€ 640,00

15

€ 1.200,00

Voorbereiding en opstelling convenant

30

€ 2.400,00

Bijwonen diverse overleggen en (informatie)bijeenkomsten

26

€ 2.080,00

4

€

Startbijeenkomsten september 2005
Zitting in ambtelijke werkgroep (i.v.m. organiseren van de
samenwerking en opstellen van het convenant)

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart
B. Acthdteiten voartvloeiende uit het convenant
Overleg (bestuurlijk)

Uren

320,00

Kasten

8

€ 640,00

Vanuit OM is aangeven dat de inspanningen die in het convenant
toegezegd zijn, plaatsvinden op basis van de reguliere
werkzaamheden. Inschatting van de uren en kosten is niet
gegeven.
Totail
•
•

C 7.280*
exclusief de reguliere inspanningen OM

VIII. Provincie
A, AcOviteiten (v..eerbereiding)

Oren

Kosten

Ontwikkeling projectplan

20

€ 1.300,00

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het convenant

24

€ 1.560,00

Ondertekeningsbijeenkomst 16 maart

2

B. (additionele) activiteiten voottvIoelende uit het

€ 130,00

Uren

Kosten

COOVenant
(Door)ontwikkeling communicatiestrategie

40

€ 2.600,00

Ontwikkeling van juridische en andere instrumenten

60

€ 3.900,00

250

€ 16.250,00

Signaleren van ongewenste ontwikkelingen in het buitengebied
(oog- en oorfunctie)

€ 25.740,00

Totaal

/
Eind Totaal

i C 496.473,-1
1
1
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Communicatieplan
"Het Groene Goud"
Inleiding
In de (politie)regio Venray is het initiatief ontstaan om met diverse betrokken actoren de
exploitatie van hennepkwekerijen aan te pakken, het project "het groene goud". Diverse
partijen (o.a. overheid, politie, OM, woningcorporaties, LLTB) hebben op 16 maart jl. een
convenant gesloten om ongewenste ontwikkelingen als gevolg van hennepkwekerijen tegen
te gaan.
Situatiebeschriiving
Op basis van studies blijkt dat de teelt van cannabis in Nederland een steeds bedrijfsmatiger
karakter heeft gekregen en steeds meer in de greep raakt van de georganiseerde misdaad.
Ook in het district Venray is de Iaatste jaren sprake van een toename van het aantal
hennepplantages. In het project "het groene goud" willen gemeenten en basiseenheden uit
het district Venray met andere partijen op een praktische en daadkrachtige wijze de
hennepplantages gaan aanpakken. Dit project richt zich m.n. op het opsporen en opruimen
van locaties waar hennep geteeld wordt om de consequenties "neer te leggen " bij de
veroorzaker.
In dit project zullen een combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke instrumenten worden toegepast waaronder huisuitzetting, terugvorderen of
afschatten van sociale verzekeringsuitkeringen, navorderen door de belastingdienst,
ontneming maatregelen, het verhalen van de geleden schade door het energiebedrijf, het
verhalen van de kosten van de ontmanteling van de kwekerij. Het gecombineerd toepassen
van deze instrumenten maakt het telen van cannabis minder aantrekkelijk. De teler wordt
namelijk zwaarder gestraft dan alleen met een strafrechtelijke sanctie het geval is. Uiteraard
is strafrechtelijke vervolging bij bedrijfsmatige hennepteelt wel altijd aan de orde.
Provincie, woningbouwcorporaties, Essent, Regionale brandweer ,LLTB,
UWV,belastingdienst hebben naast politie, OM en betrokken gemeenten ( (Venray, Horst
aan de Maas, Sevenum , Bergen, Mook en Middelaar ,Meerlo-Wanssum en Gennep) hun
medewerking/ bijdrage toegezegd. De regierol bij dit project Iigt bij de gemeenten.
Het gestructureerd en planmatig samenwerken door de verschillende organisaties die zijn
betrokken bij de opsporing en ontmanteling van kwekerijen is een vereiste. Hieronder vallen
zaken als afspraken met betrekking tot onderlinge informatie-uitwisseling, standaardisatie
van documenten en processen-verbaal en onderlinge werkafspraken over de benadering en
de ontmanteling van kwekerijen. Een integrate en gestructureerde werkwijze tussen
verschillende organisaties maakt het telen van cannabis minder aantrekkelijk. Immers de
pakkans kan hierdoor toenemen, alsmede het slagingspercentage van de te treffen

maatregelen tegen de teler. Tevens verhoogt de gestructureerde en planmatige
samenwerking de zichtbaarheid van het optreden tegen telers, waarvan een preventieve
werking uitgaat. Ook maakt de samenwerking veelal mogelijk dat de politie-inzet bij de
ontmanteling van kwekerijen wordt gereduceerd. Dit is van belang met het oog op de
toename van het aantal te ontmantelen kwekerijen en de daarmee gepaard gaande kosten.
Uiteraard zal zo veel als mogelijk een link geiegd worden met de pilot van het OM in de
aanpak van de georganiseerde misdaad door uitwisseling van informatie.
Het "groene goud" omvat drie invalshoeken :
a. het organiseren van samenwerking van alle betrokken partijen middels afspraken in een
convenant;
b. Het oprichten van een uitvoeringsoverleg van waaruit de acties gepland en gecoOrdineerd
worden;
c. Het ontwikkelen van nieuwe instrumenten/ creatief omgaan met bestaande instrumenten.

Probleemanalyse
Het project "Het groene goud" is een omvangrijk project met vele participanten.
Communicatie en communiceren is een belangrijk middel om alle neuzen dezelfde richting te
laten wijzen. In het convenant is afgesproken dat de communicatie richting media via een
centraal coordinatiepunt Communicatie plaatsvindt. Bureau Communicatie & Voorlichting van
de gemeente Sevenum zal deze taak vervullen. Daar waar in onderstaande tekst centraal
coordinatiepunt Communicatie vermeld staat, wordt de gemeente Sevenum bedoeld.
Van de convenantpartners wordt verwacht dat zij hun eigen communicatiemiddelen inzetten
om hun doelgroepen te informeren over het project, de te ondernemen acties en sancties,
etc. Om te voorkomen dat er een ongeordende communicatiemix plaats gaat vinden met
mogelijk tegenstrijdige informatie, is het van belang dat de communicatiemiddelen ter
kennisname bij het centraal coordinatiepunt Communicatie worden gebracht. Op deze wijze
kan .er een oogje in het zeil worden gehouden voor wat betreft de
communicatieboodschappen en de acties die mogelijk media-aandacht zullen krijgen.
Daarnaast zal het centraal coordinatiepunt Communicatie zorgen voor de nodige algemene
communicatiemiddelen voor de burgers en andere belangstellenden.
Publieks- en doelgroepen
Aangezien er meerdere organisaties betrokken zijn bij het project is het van belang
eenduidig te communiceren en steeds de verantwoordelijke partners (o.a. politie,
woningbouwverenigingen, LLTB, gemeenten) aan te wijzen. Voor wat betreft de
communicatie zijn meerdere doelgroepen aan te wijzen:
• De burgers in het algemeen
® Huurders van een woningbouwcorporatie
• Boeren en tuinders
• Hennepkwekers c.q. bewoners die dit toestaan in hun woning, schuur, e.d.
• Bewoners die overlast door henneptelers hebben gemeld
® Omwonenden van ontmantelde hennepkwekerijen
• De hennepkwekers
• Media als intermediair
• Participanten van het project Het Groene Goud (interne communicatie)
De burgers in het algemeen
De ondertekening van het convenant wordt een belangrijk moment om alle burgers te
informeren over het project middels een persbericht en persconferentie.

In huis aan huis bladen (gemeentepagina) zal aandacht worden besteed aan het
onderwerp
Er zal een algemene publieksfolder worden opgesteld die door alle partners kan
worden gebruikt. Hierin staan de maatregelen die kunnen worden opgelegd door de
diverse partners. Deze folder kan worden verspreid en bij instellingen in een
foiderkast worden gelegd.
Via de website kunnen mensen informatie verkrijgen over het project, de
(ontmantelings)acties en sancties, etc.
Openbaar Ministerie en de politie hebben de regie over voorbereiding en uitdoen van
persberichten bij geplande acties en informatieverstrekking achteraf bij ad hoc acties.
Huurders van een woningbouwcorporatie
Ten aanzien van huurders zal door de woningbouwcorporaties een brief worden
gestuurd / artikel worden gewijd aan hennepteelt. De huurders wordt daarmee de
kans geboden een einde te maken aan de hennepteelt en betrapping op heterdaad
kan worden voorkomen.
In de algemene huurvoorwaarden van de corporaties is een bepaling opgenomen die
hennepteelt, dan wel andere activiteiten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn
gesteld verbied.
Boeren en tuinders
De LLTB neemt de informatieverstrekking aan boeren en tuinders op zich.
Zij zal een standaardhuurcontract aan haar leden aanbieden waarin een bepaling
is clausule is opgenomen over het verbod van hennepteelt.
Boeren die zichtbaar en actief aan het project willen meedoen wordt gevraagd
hun maIsveld te markeren met een oranje skippybal op een stok. Zij zullen dan
regelmatig hun maTsveld controleren op hennepplanten. Zo is meteen voor
kwaadwillenden, die op eigen houtje hennepplanten poten in een maIsveld,
zichtbaar welke maIsvelden ze beter kunnen mijden. Zo wordt de pakkans groter
en het aanbod van beschikbare velden kleiner.
Omwonenden/melders
Bewoners die overlast door hennepteelt hebben gemeld krijgen een
terugkoppelingsbericht van de politie waarin op hoofdlijnen wordt aangegeven wat
voor gevolg de melding heeft gehad.
Omwonenden van ontmantelde hennepkwekerijen worden door de corporatie
geInformeerd over het feit dat er een ontmantelingactie door de politie heeft
plaatsgevonden en worden op een later moment (na de huisuitzetting) geInformeerd
over de gevolgen die dit heeft gehad.
De hennepkwekers
De hennepkwekers moeten weten wat er gaande is en welk risico dat ze lopen
wanneer ze aan illegale praktijken gaan beginnen. Dit kan via de website maar
ook via de algemene voorlichting over het project.
Duidelijk moet zijn wat wel en wat niet mag.
Media als intermediair
Zoals gezegd is met betrekking tot de externe communicatie (media) een centraal
coordinatiepunt aangewezen. De afdeling voorlichting van de gemeente Sevenum zal deze
functie vervullen. Er wordt een actief communicatiebeleid gevoerd: immers hoe meer
bekendheid wordt gegeven aan de stringente aanpak van hennepteelt, hoe meer preventief
effect er van het project uitgaat. Met enige regelmaat zal de (Iokale) pers en media worden
gevoed met informatie over het project "het groene goud". De burgemeester van Sevenum
zal als bestuurlijk trekker van het project, daarbij optreden als woordvoerder. Door de

partners wordt afgestemd welke boodschap op welke wijze en wanneer wordt
gecommuniceerd.
Participanten van het project Het Groene Goud
De participanten moeten ook op de hoogte worden gehouden middels informatie van diverse
acties. Dit kan middels nieuwsbrieven of situatie- c.q. voortgangsrapporten. Op deze wijze
weet men van elkaar hoe het project verloopt en wat de stand van zaken is.
Doelstellingen
De communicatie en voorlichting hebben een meervoudig doel:
• Personen die hennep telen afschrikken en hen ertoe brengen de hennepteelt te
beeindigen;
Preventie
door personen die hennepteelt overwegen, of te schrikken waardoor ze er
•
niet aan beginnen;
• Omwonenden die kennis dragen van hennepteelt aanmoedigen hennepteelt te
melden;
In
het algemeen de normen die inmiddels over hennepteelt zijn ontstaan
•
beInvloeden.
Strategieen
Om de boodschap bij de doelgroepen over te brengen wordt mix van communicatie gebruikt.
Massamedia naar het grote publiek (burgers, omwonenden, hennepkwekers, etc.) met onder
andere de media als intermediair en communicatie op maat naar de gerichte doelgroepen.
Communicatie op maat zal voornamelijk door de participanten richting hun doelgroepen
(boeren, tuinders, huurders, etc.).
Van belang is dat alle communicatiemiddelen van de participanten ook ter kennisname
worden gebracht van het centrale coordinatiepunt Communicatie bij de gemeente Sevenum.
Dit om te voorkomen dat er tegenstrijdige informatie verstrekt wordt.
Communicatiemiddelen
De middelen die ingezet worden ten behoeve van het grote publiek, omwonenden,
hennepkwekers, maar ook intern richting de participanten worden onder regie van het
centraal coordinatiepunt Communicatie in Sevenum vervaardigd.
Uitgangspunten voor de communicatie zijn:
Goede, adequate en zo volledig mogelijke informatie bevordert goede berichtgeving;
®
Berichtgeving rondom ontmantelingsacties heeft een preventieve functie richting
•
toekomstige ontmantelingsacties;
Het is van belang dat voorafgaande aan de ontmantelingsacties bepaald wordt of
•
media actief danwel passie geInformeerd worden. Hierbij tevens betrekken welke
media hierbij van belang kan zijn (regionaal/Iandelijk, schrijvende pers/radio/tv)
Betrokken participanten bij ontmantelingsacties dienen het eens te zijn over inhoud
6
en vorm van te verstrekken informatie;
Een aanspreekpunt en een woordvoerder namens alle participanten richting media
•
(Gemeente Sevenum). Op deze manier wordt duidelijkheid en zorgvuldigheid
bevorderd richting participanten en media. De politie is de eerstverantwoordelijke
voor de communicatie rondom een ontmantelingsactie.

De website "Het groene Goud.n1"
Deze site is door de politie gemaakt en wordt ook bijgehouden door de politie. De site wordt
gevuld met informatie uit de acties van de politie en middels informatie dat het centraal

coOrdinatiepunt Communicatie aanlevert. Het centraal coordinatiepunt Communicatie haalt
de informatie uit de communicatiemiddelen die ter kennisgeving vanuit de participanten
gestuurd wordt.
Persberichten richtinq media;
In situaties waarbij meerdere gemeenten/regio betrokken zijn, is de eerstverantwoordelijke
voor de woordvoering het centraal coOrdinatiepunt Communicatie in de persoon van
burgemeester Mengde. De teksten en informatie wordt aangeleverd door de betrokken
gemeente aan het centraal coordinatiepunt Communicatie. De eindredactie en verzending
van het persbericht vindt plaats bij het centraal coOrdinatiepunt Communicatie.
Met het oog op het publiciteitsuitgangspunt van het project worden periodiek persberichten
vervaardigd waarin een overzicht gegeven wordt van de resultaten van handhavingacties
gedurende een bepaalde periode. De teksten van deze persberichten worden aangeleverd
door de heer Dielemans en de eindredactie en verzending wordt verzorgd door het centraal
coOrdinatiepunt Communicatie.
De politie is verantwoordelijk voor de briefing en debriefing en het verstrekken van informatie
aan de pers met betrekking tot de ontmantelingacties. De politie controleert zelf of de
informatie die gegeven kan worden m.b.t. acties verstrekt kunnen worden. Strafrechtelijke
aspecten dienen teruggekoppeld te worden naar de betrokken instanties (politie,
woningbouwvereniging, OM). Al naar gelang de extra media-aandacht die bij
ontmantelingacties verwacht wordt/gewenst is, dient vooraf afstemming plaats te vinden over
de vorm waarin informatie overgedragen wordt met het centraal coordinatiepunt
Communicatie. Opties: persbericht, interview, persconferentie. Persconferentie biedt goede
mogelijkheden om verscheidenheid aan aspecten van actie te benadrukken (meerdere
sprekers (participanten), coOrdinerend woordvoerder de heer Mengde).Gezien het
uitgangspunt dat het project publiciteit nastreeft m.b.t. de handhavingacties is een
weiwillende opstelling wenselijk m.b.t. eventuele verzoeken van media om aanwezig te
mogen zijn bij een ontmantelingsactie. Vooraf dient goede afstemming plaats te vinden over
te stellen voorwaarden aan deze medewerking met name ten aanzien van personen.
De informatie over de ontmantelingsacties worden ook gepubliceerd op de website van het
Groene Goud.
Informatiebrochure c. a. folders
Ten behoeve voor het algemeen publiek wordt voorgesteld een informatiebrochure uit te
brengen die mogelijkerwijs huis-aan-huis verspreid wordt en anders op diverse plaatsen te
verkrijgen is. Deze brochure bevat alle informatie over het project Het Groene Goud vanuit
alle invalshoeken bekeken (woningcorporaties, OM, overheid, politie, UVI/V, provincie, etc.)
De teksten van deze brochure worden aangeleverd door de diverse participanten. Het
samenstellen/drukwerkbegeleiding/verspreiding van deze brochure zal de Provincie Limburg
voor haar rekening nemen onder regie van het centraal coordinatiepunt Communicatiepunt.
Nieuwsbrieven;
Het centraal coordinatiepunt Communicatie zorgt voor tijdige terugkoppeling naar de andere
partners bij acties. Dit kan middels een situatierapportages of factsheets. De teksten worden
aangeleverd door de heer Dielenmans (coordinator van het project het Groene Goud).
De redactie en verspreiding wordt verzorgd door het centraal coordinatiepunt Communicatie.
Documentaire
Een optie is het maken van een documentaire over het groene goud. Tijdens deze
documentaire moeten alle aspecten van het Groene Goud aan bod komen. Deze
documentaire kan aangeboden worden Ll Televisie, Publieke Omroepen en bij de diverse
Iokale omroepen met televisie mogelijkheid.

Deze documentaire zal tot stand komen met behuip van een filmproductiebureau en de
diverse participanten. Wanneer hier animo voor is zal dit communicatiemiddel verder
uitgewerkt worden door het centraal coordinatiepunt Communicatie.
Alertheid is geboden, aangezien een actie die ondernomen wordt door bijvoorbeeld een van
de participanten een reactie vraag van het centraal coordinatiepunt Communicatie
bijvoorbeeld richting pers of het grote publiek.
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Privacyregeling Project "Het Groene Goud"

§1 Algemene bepalingen
Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1 Het project "Het groene goud":
Inspelend op het kabinetsbeleid ten aanzien van een stringente en daadkrachtige aanpak van
de hennepteelt in Nederland zijn de zeven gemeenten en politie in het district Venray een pilot
gestart gericht op de aanpak van hennepteelt onder de naam "Het groene goud". Een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Politie en de
gemeenten Bergen, Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray heeft alle relevante partijen
benaderd. Het samenwerkingsverband bestaat uit de navolgende partijen (verder te noemen:
de convenantpartners):
De gemeenten: Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Bergen, Mook en Middelaar, MeerloWanssum, Gennep; het district Venray van de regiopolitie Limburg-Noord; het Openbaar
Ministerie in het arrondissement Roermond; De Belastingdienst via het convenant Vrijplaatsen;
de Provincie Limburg; Essent Netwerk B.V.; de woningcorporaties: Wonen Maasduinen,
Wonen Limburg, Woonmaatschappij Maasland en Woningstichting de Vuurkuul; de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB); Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV), die intensief
samenwerken om de illegale wietteelt in de leefomgeving te ontmoedigen en over te gaan tot
de opsporing en ontmanteling van criminele bendes die zich schuldig maken aan de teelt van
hennep en het plegen van hieraan gerelateerde misdrijven.
2. Het convenant:
Voornoemde werkgroep heeft alle relevante partijen benaderd en een convenant opgesteld om
de partijen te binden aan de gemaakte afspraken. Het convenant heeft tot doel het tegengaan
van de ongewenste ontwikkelingen als gevolg van hennepkwekerijen. Inmiddels hebben alle
partijen ingestemd met de afspraken uit het convenant. Op 16 maart 2005 heeft de
ondertekening van het convenant plaatsgevonden.
3. Verwerkinq "Het groene cloud":
De gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestemd is voor de
verwezenlijking van de samenhangende doeleinden van het project "Het groene goud".
4. Persoonsgegevens:
Elk gegeven betreffende een geTdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
5. Biizondere persoonsgegevens:
Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het
lidmaatschap van een vakvereniging. Alsmede strafrechtelijke persoonsgegevens en
persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod
naar aanleiding van dat gedrag.
6. Verwerkinq van persoonsqeqevens:
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen,
alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
7. Verantwoordeliike:
De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt.
8. Betrokkene:
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking.heeft.
Privacyregeling "Het groene goud"
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Artikel 2: Doelstellinq
De convenantpartners hebben tot doel het tegengaan van de ongewenste ontwikkelingen als
gevolg van hennepkwekerijen. Door het gecombineerd toepassen van strafrechtelijke,
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten wordt getracht het kweken van hennep in het
algemeen en in het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen. Op deze wijze wordt een
bijdrage geleverd aan een gezonde en veilige leefomgeving en worden tevens nieuwe impulsen
gegeven aan de samenwerking tussen de convenantpartners op het gebied van de (integrale)
handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Binnen het project "Het groene goud" wordt gewerkt volgens het principe van objectgericht
opereren. Binnen het project zijn in principe 3 typen objecten te onderscheiden waarbij sprake is
van illegale hennepteelt, namelijk:
- Het vrije veld (met name akkerland), de zogenaamde open teelt;
- Woningen/in wooncentra;
- Bedrijfsloodsen/bedrijfsgebouwen in het buitengebied.
Artikel 3: Gebruik van de gegevens
1. De in het project "Het groene goud" opgenomen gegevens worden, behoudens wettelijke
verplichting, uitsluitend gebruikt in het kader van de doelstelling zoals omschreven in
artikel 2.
2. In het kader van het project "Het groene goud" worden, met inachtneming van deze regeling,
plannen van aanpak opgesteld ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelstelling.
Artikel 4: Verantwoordeliikheden, organisatie en beheer
1. Verantwoordeliiken:
In het convenant is geregeld dat er bestuurlijk overleg plaatsvindt. Dit bestuurlijk platform bestaat
uit de bestuurders en vertegenwoordigers van de convenantpartijen. Voor de bestuurlijke leiding,
de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk platform, het toezien op en het bewaken van
de uitgangspunten van het convenant, planning en uitvoering binnen het project is er een
stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit:
- De heer Mengde, burgemeester van de gemeente Sevenum;
, chef van de politie district Venray;
- De heer
,
Officier
van Justitie, arrondissement Roermond;
- De heer
De stuurgroep wordt ondersteund door de coOrdinatorprojectleider. Voorts is er een ambtelijk
uitvoeringsoverleg, bestaande uit telkens een ambtelijke vertegenwoordiger van de politie,
provincie Limburg, LLTB, coordinator fraudebestrijding Essent en gemeenten. Tenslotte is er nog
een ambtelijke kerngroep uitvoering. De convenantpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk in de
zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Het bestuurlijk overleg wordt voorgezeten door de burgemeester van Sevenum. Het
secretariaat van dit overleg wordt gevoerd door de drugsco6rdinator (vertegenwoordiger van
de gemeenten). Het uitvoeringsoverleg wordt georganiseerd door de drugscoOrdinator.
De
verantwoordelijken zijn, met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in
3.
algemene zin verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van het project "Het
groene goud" en treffen daartoe de nodige voorzieningen op het gebied van organisatie,
beschikbaarheid en beveiliging.
Het
College van Burgemeesters en Wethouders van Venray (?) draagt zorg voor de wettelijk
4.
verplichte aanmelding van de gegevensverwerking bij het College bescherming
persoonsgegevens.
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§2 Registratie en herkomst van de gegevens
Artikel 5: Personen omtrent wie qeqevens zijn opqenomen
1. Verdachten.
2. Derden, voor zover van belang voor een goede uitvoering van het project "Het groene goud" en
bijdragend aan het verwezenlijken van de in artikel 2 omschreven doelstelling.
3. Pandeigenaren en/of verhuurders van panden en/of huurders van panden die to relateren zijn
aan hennepteelt.
Artikel 6: Opqenomen gegevens
Ten aanzien van de in artikel 5 genoemde personen worden in het project "Het groene goud"
ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:
1. NAW-gegevens;
2. aliassen;
3. geboortegegevens;
4. nationaliteit;
5. spreektaal;
6. burgerlijke staat;
7. GBA-nummer en andere administratieve nummers;
8. strafvorderlijke gegevens;
9. gegevens omtrent uitkering(en);
10.gegevens omtrent verblijfstatus;
11.gegevens omtrent woonsituatie;
12.gegevens omtrent (motor)voertuig;
13. detentiegegevens;
14.kadastrale gegevens;
15.hypothecaire gegevens;
16.gegevens met betrekking tot financiering van het pand en/of de activiteiten die vanuit het pand
worden verricht;
17.gegevens omtrent huurovereenkomsten;
18. gegevens omtrent vergunningen;
19.gegevens Kamer van Koophandel;
20. fiscale gegevens;
21. politionele gegevens;
22. strafrechtelijke persoonsgegevens;
23. door de geregistreerde zelf verstrekte gegevens die in relatie tot de doelstelling genoemd in
artikel 2 van belang zijn;
24. gegevens omtrent door de betrokken instanties genomen maatregelen ter uitvoering van de in
artikel 2 genoemde doelstelling.
Artikel 7: Herkomst van qeqevens
De gegevens die in het project "Het groene goud" zijn opgenomen zijn afkomstig van de in het
convenant genoemde partners, openbare bronnen en van eigen opgave van de betrokkene.

§3 Toegang tot de gegevens en verstrekking van gegevens
Artikel 8: Rechtstreekse toegangtot de gegevensverwerkinq van het project "Het groene
Rechtstreekse toegang hebben de leden en het secretariaat van het project "Het groene goud".
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Artikel 9: Verstrekken van gegevens
1. Verstrekking van persoonsgegevens vindt plaats door en aan de leden van het project "Het
groene goud" en het secretariaat voor zover zij de gegevens ingevoige hun wettelijke taken
mogen ontvangen.
2. Van iedere verstrekking aan een derde wordt aangetekend de datum van verstrekking, de
identiteit van verzoeker en een omschrijving van de verstrekte gegevens.
3. De aantekening wordt gedurende een jaar bewaard.
Artikel 10: Kennisqeving aan betrokkene
Personen wiens gegevens verwerkt worden in het project "Het groene goud" worden hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld zodra de voorzitter van het project "Het groene goud" dit passend
oordeelt.
Artikel 11: Bewaartermijnen
De gegevens die in het project "Het groene goud" worden verwerkt worden gedurende twee jaar
bewaard tenzij een langere bewaringstermijn van de gegevens voor het verwezenlijken van de
bovengenoemde doelstellingen nog noodzakelijk is. De Voorzitter van het project "Het groene
goud" dient dit gemotiveerd te besluiten.

§4 Rechten van betrokkenen
Artikel 12: Recht op kennisneminq door betrokkenen van opgenomen_persoonsgegevens
1. De betrokkene of —indien deze de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt dan wel onder
curatele is gesteld— diens wettelijke vertegenwoordiger, kan de verantwoordelijke vrijelijk en met
redelijke tussenpozen verzoeken hem mede te delen of en zo ja welke op de betrokkene
betrekking hebbende persoonsgegevens zijn opgenomen.
2. Een dergelijk verzoek kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke
machtiging, namens betrokkene ook gedaan worden door diens raadsman of procureur.
3. Een dergelijk verzoek kan, onder overlegging van een daartoe strekkende schriftelijke
machtiging, namens betrokkene ook gedaan worden door een ander. Mededelingen aan een
dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een
zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen die ander ernstige
bezwaren bestaan.
4. Het verzoek dient schriftelijk te geschieden.
5. Voordat aan het verzoek voldaan kan worden dient verzoeker zich ter vaststelling van zijn
identiteit te legitimeren. Als legitimatiebewijs worden uitsluitend geaccepteerd de in artikel 1 van
de Wet op de Identificatieplicht genoemde documenten.
6. Binnen vier weken deelt de verantwoordelijke de betrokkene schriftelijk mee of hem betreffende
persoonsgegevens worden verwerkt.
7. Bij een positieve mededeling bevat die een volledig overzicht van persoonsgegevens in
begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de
categorieen van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of
categorieen van ontvangers, aismede de beschikbare informatie over de herkomst van
gegevens.
8. Een weigering op het verzoek wordt met redenen omkleed en schriftelijk aan verzoeker
medegedeeld.
9. Verzoeker kan binnen 6 weken tegen een negatieve beslissing opkomen door bezwaar aan te
tekenen bij een van de in artikel 4, eerste lid, genoemde verantwoordelijken.
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Artikel 13: Correctierecht van de betrokkene m.b.t. opgenomen gegevens
1. Degene aan wie overeenkomstig artikel 12 kennis is gegeven van hem betreffende
persoonsgegevens, kan de verantwoordelijke schriftelijk verzoeken deze te verbeteren, aan te
vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig
of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in de registratie
voorkomen.
2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling en/of
verwijdering binnen twee weken na deze beslissing wordt uitgevoerd.
3. Op een dergelijk verzoek is artikel 12 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 14: Recht van verzet
1. De betrokkene kan bij de verantwoordelijke te alien tijde bezwaar aantekenen tegen de
verwerking binnen het project "Het groene goud" van hem betreffende persoonsgegevens, in
verband met zijn bijzondere persooniijke omstandigheden.
2. Binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar neemt de verantwoordelijke een beslissing op
dit bezwaar.

§5 Overige bepalingen
Artikel 15: Rapportage en continuTteit
1. Maandelijks verantwoorden de convenantpartners de geleverde inspanning aan de Voorzitter
van het project "Het groene goud".
2. De convenantpartners voeren overleg om de voortgang in de aanpak te bespreken en
eventuele draaiboeken en/of actieplannen bij te stellen. Het bestuuriijk overleg wordt tenminste
eenmaal per jaar door de gemeente Sevenum georganiseerd.
3. Maandelijks komt de uitvoeringscommissie bij eikaar die tot taak heeft de aanpak van
vermoedeiijke hennepkwekerijen te bespreken en afspraken te maken ten aanzien van
operationele zaken.
4. De convenantpartners zijn zeif verantwoordelijk voor resultaatmeting, bewaking en beheersing
die voortvloeien en uit de samenwerking.
Artikel 16: Informatie-uitwisselinq
De convenantpartners verpiichten zich over en weer, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen, die informatie te verstrekken die nodig is om de samenwerking effectief en efficient te
laten verlopen.
Artikel 17: Communicatieprotocol
1. De externe communicatie ten aanzien van het convenant wordt verzorgd door de gemeente
Sevenum. De burgemeester van de gemeente Sevenum treedt namens de deelnemende
partijen op ais woordvoerder. De gemeente Sevenum stelt een communicatieplan op.
2. De externe informatie met betrekking tot de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt
verzorgd door de afdeiing Communicatie van de regiopolitie Limburg-Noord.
3. Met enige regelmaat wordt de pers en overige media geInformeerd omtrent het project "Het
groene goud".
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§6 Slotbepalingen
Artikel 18: lnwerkinqtreding
Deze regeling is aangegaan vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2006.

Burgemeester van de gemeente Venray
Burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas.
Burgemeester van de gemeente Sevenum
Burgemeester van de gemeente Bergen
Burgemeester van de gemeente Mook en Middelaar
Burgemeester van de gemeente Meerlo-Wanssum
Burgemeester van de gemeente Gennep
Chef van het district Venray van de regiopolitie Limburg-Noord
Officier van Justitie, arrondissement Roermond;
Belastingdienst Limburg
Provincie Limburg
Essent Netwerk B.V.
De woningcorporaties:
Wonen Maasduinen
Wonen Limburg
Woonmaatschappij Maasland
Woningstichting de Vuurkuul
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
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provincie limburg
Nota voor Gedeputeerde Staten
bureau Juridische Zaken

Onderwerp
Behandeld
Datum
Bijiage(n)
Afsch rift

Project "Het groene goud"
I. Brasse (043) 389 88 70
4 juli 2006
3
Steller, HMJ;

KAB;

IMJ; HMS; Archief.

Samenvatting
0.
In de (politie)regio Venray is het initiatief ontstaan om met diverse betrokken actoren de exploitatie van
hennepkwekerijen aan te pakken, het project "het groene goud". Partijen zijn gestart met het sluiten van
een convenant om ongewenste ontwikkelingen als gevolg van hennepkwekerijen tegen to gaan. Ook de
provincie heeft te kennen gegeven te willen participeren. De provincie neemt daarbij primair deel vanuit
de invalshoek om de doelstellingen in thema 3 "Veilig leven in Limburg" te realiseren. Daarnaast is de
provincie vanuit haar wettelijke rol als coordinator van handhavingssamenwerking een warm voorstander
van dit soort initiatieven. De ondertekening van dit convenant (bijlage 1) heeft op 16 maart 2006
plaatsgevonden. De basisuitspraken uit het convenant zijn nader geconcretiseerd in een projectplan
(bijlage 2), Het projectplan vormt de basis van de operationele aanpak van het project.
Beoogd resultaat (output/outcome)
1.
Met dit project wordt een bijdrage geleverd aan de invulling van het thema "Veilig leven in Limburg". De
concrete activiteiten die in dit project worden opgepakt zijn inmiddels nader uitgewerkt in een projectplan.
Onderstaand zal nader worden ingegaan op het projectplan.
Toelichting
2.
Algemeen
Op basis van studies blijkt dat de teelt van cannabis in Nederland een steeds bedrijfsmatiger karakter
heeft gekregen en steeds meer in de greep raakt van de georganiseerde misdaad. Het kabinet streeft
een stringente en daadkrachtige aanpak van de hennepteelt in Nederland na. De beleidsvoornemens van
het kabinet over de teelt van hennep staan verwoord in de Cannabisbrief die in april 2004 aan de Tweede
Kamer werd aangeboden. Wij hebben kennis genomen van deze brief en de Notitie integrale aanpak
hennepteelt. Hetgeen in deze stukken is opgenomen als zijnde het te voeren beleid met betrekking tot de
integrale aanpak van hennepteelt zal een op een worden meegenomen in de uitvoering van de aanpak
van hennepteelt in Limburg.
Ook in het district Venray is de laatste jaren sprake van een toename van het aantal hennepplantages.

060620-0268

In het project "het groene goud" willen gemeenten en basiseenheden uit het district Venray op een
praktische en daadkrachtige wijze de hennepplantages gaan aanpakken. De convenantPartnerS'hebben
tot doel het tegengaan van de ongewenste ontwikkelingen als gevolg van hennepkwekerijen,
Door het gecombineerd toepassen van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrecnielijka
instrumenten wordt getracht het kweken van hennep in het algemeen en in het bijzOnder.in het
buitengebied te ontmoedigen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een gezonde en Veilige
leeforrigeving en worden tevens nieuwe impulsen gegeven aan de samenwerking tussen
convenantpartners op het gebied van de (integrale) handhaving van de openbare orde en Ve
Inmiddels draait bij de bestrijding van hennepteelt ook een pilot van het OM in Zuid 06st Nederland die
als doelstelling heeft de criminele organisaties aan te pakken die achter de hennepteelt zitten. Insteek is
orn de onderliggende criminele structuren in beeld te krijgen en vervolgens een aantal van de2e criminele
samenwerkingsverbanden ook strafrechtelijk te vervolgen.
Partijen / Aanpak project "het groene goud"
Provincie, -wonirigbouwcorporaties, Essent, Regionale brandweer, LLTB, UWV, Belastingdienst hebben
naast politie, OM en betrokken gemeenten (Venray, Horst aan de Maas, Sevenum, Bergen, Mook en
Middelaar, Meerlo-VVanssum en Gennep) hun medewerking/bijdrage toagezegd. De regierol bij dit project
ligt bij de gemeenten.
Binnen het project wordt gewerkt volgens het principe van objectgericht opereren. Er zijn in principe 3
typen objecten te onderscheiden waarbij sprake is van illegale hennepteelt, namelijk:
- Het vrije veld (met name akkerland), de zogenaamde open teelt;
- Woningen/in wooncentra;
- Bedrijfsloodsen/bedrijfsgebouwen in het buitengebied.
Omdat voor een effectieve ontmoediging en bestrijding van illegale hennepteelt — al naar gelang het
object — verschillende partners aan zet zijn en andersoortige instrumenten worden ingezet zal oer object
een maatwerkpakket worden ontwikkeld.
Het gestructureerd en planmatig samenwerken door de verschillende organisaties die zijn betrokken bij
de opsporing en ontmanteling van kwekerijen is een vereiste. Hieronder vallen zaken als afspraken met
betrekking tot onderlinge informatie-uitwisseling, standaardisatie van documenten en processen-verbaal
en onderlinge werkafspraken over de benadering en de ontmanteling van kwekerijen. Een integrate en
gestructureerde werkwijze tussen verschillende organisaties maakt het telen van cannabis minder
aantrekkelijk. Immers de pakkans kan hierdoor toenemen, aismede het slagingspercentage van de te
treffen maatregelen tegen de teler. Tevens verhoogt de gestructureerde en planmatige samenwerking de
zichtbaarheid van het optreden tegen telers, waarvan een preventieve werking uitgaat. Ook maakt de
samenwerking veelal mogelijk dat de politie-inzet bij de ontmanteling van kwekerijen wordt gereduceerd.
Dit is van belang met het oog op de toename van het aantal te ontmantelen kwekerijen en de daarmee
gepaard gaande kosten. Uiteraard zal zo veel als mogelijk een link gelegd worden met de pilot van het
OM in de aanpak van de georganiseerde misdaad door uitwisseling van informatie.
Binnen het project dient er ruimte te zijn voor een verdergaande creatieve aanpak om terugdringing van
iliegale hennepteeit te realiseren. Het accent ligt hierbij op vernieuwende initiatieven. Hierbij wordt onder
andere gedacht aan de volgende instrumenten:
a. preventieve aanpak van telers door middel van het gericht gebruik maken van de publiciteit;
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b. niet langer uitkeren van verzekeringspenningen aan overtreders/het stopzetten van uitkering en
teveel betaalde uitkering terugvorderen;
c. inrichten van een calamiteitenfonds;
d, aansluiten op de landelijke regeling melding bij vertrouwenspersoon van illegale activiteiten;
e. instellen van een hennepconsulent.
Om te controleren of er sprake is van de aanplant van illegale hennep zal vanuit de lucht worden
gecontroleerd. Hiervoor worden gespecialiseerde piloten van hetzij de KLPD of prive-plioten
ingeschakeld. In dit kader is reeds contact gelegd met de heer
werkzaam bij de politie Brabant
Zuid-Oost als politievlieger en coordinator Luchtsteun. Daar waar tijdens de vluchten onregelmatigheden
worden geconstateerd zal door de politie actie worden ondemomen. Wij zullen daarnaast de locaties
waar hennepplantages zijn aangetroffen via het Internet openbaar maken.
Uitvoerinn/operationaliteit
In het convenant is geregeld dat er naast een bestuurlijk overleg, ook een uitvoeringsoverleg wordt
opgericht. Het bestuurlijk platform bestaat uit de bestuurders en vertegenwoordigers van de
convenantpartijen. Voor de bestuurlijke leiding, de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk
platform, het toezien op en het bewaken van de uitgangspunten van het convenant, planning en
uitvoering binnen het project is er een stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit de bestuurlijk trekker van de
convenantpartners, de heren P. Mengde, burgemeester van Sevenum, R. Verheggen, chef van politie
district Venray en W. Stienen, officier van justitie, arrondissement Roermond. De stuurgroep wordt
ondersteund door de projectleider. Voorts is er een ambtelijk uitvoeringsoverleg, bestaande uit ambtelijke
vertegenwoordigers van de politie, provincie, LLTB, coordinator fraudebestrijding Essent en gemeenten.
In het overleg van de kerngroep vindt de coordinatie van de acties met als belangrijkste doel het efficient
en effectief inzetten van menskracht en middelen.
Provindiale inbrena
Allereerst zal de provincie - als een van de convenantpartners - net als alle andere partijen haar inbreng
leveren om ervoor te zorgen dat dit project een succes wordt en (desgewenst) ook in andere delen van
Limburg navolging vindt.
Concreet zal de provincie als convenantpartner de volgende inspanningen leveren:
- Ondersteuning leveren bij het ontwikkelen van een communicatiestrategie voor het project;
Een bijdrage leveren bij de ontwikkeling van (juridische en andere) instrumenten die een effectieve
bijdrage leveren aan het terugdringen van (de overlast door) illegale hennepteelt;
- Een signaleringsfunctie vervullen met betrekking tot mogelijke ongewenste ontwikkelingen in relatie
tot illegale hennepteelt in het buitengebied (oog- en oorfunctie);
- Het leveren van een additionele financiele bijdrage aan dit vernieuwende initiatief, bovenop de
reguliere inzet van de convenantpartners op basis het projectplan.
Bestuurlijke aandachtspunten
3.
N.v.t.
Relatie met Prograrnmabegroting
4.
Een van de speerpunten binnen het theme "Veilig Leven in Limburg" betreft het realiseren van een
professionele handhaving door alle handhavende overheden in Limburg.
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In dit kader worden ook vernieuwende vormen van samenwerking ondersteund die een bijdrage leveren
aan een adequate handhavingsinfrastructuur. Het project "het groene goud" en het daaraan ten
grondsiag liggende convenant passen hierin.
Juridische aspecten
5.
De uitwisseling van informatie vindt plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de in het convenant
gestelde doelen, waarbij de gegevens uitsluitend worden aangewend voor het doel waarvoor zij zijn
verstrekt. De informatie-uitwisseling tussen de convenantpartners onderling en met derden zal
geschieden met in acht name van de regelgeving op het gebied van privacybescherming, waaronder de
Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet Politieregisters en de Wet Structuur
Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen en voor zover het belang van een strafrechtelijk onderzoek dat
toestaat. De regels omtrent de uitwisseling van informatie zijn nader uitgewerkt in een privacyregeling, die
door de provincie, in nauwe samenspraak met de beoogd projectleider, is opgesteld.
6.
Inkoop- en aanbestedingsaspecten
N.v.t.
7.
Financiele aspecten
Uitgangspunt van de convenantpartners is dat zoveel mogelijk gewerkt wordt binnen de reguliere
budgetten en met de beschikbare menskracht. De in het convenant afgesproken inspanningen zijn in
financiele zin vertaald om een indruk te geven van hetgeen de samenwerkende partners inzetten om dit
project tot een succes te maken (zie bijlage 3, overzicht inspanningen per partner).
Naast de reguliere inzet vanuit de betrokken organisaties van € 378.673,—. is sprake van additionele
(tijdelijke) inzet van menskracht gedurende de Iooptijd van het project. Dit betreft met name benodigde
middelen voor de projectleiding, welke zijn becijferd op € 111.800,-- (onderdeel LC) en het
doorontwikkelen en inzetten van de website www.hetoroeneqoud.info voor corrimunicatiedoeleinden van
het project ad € 6.000,--.
Daarnaast dient een additionele financiele voorziening te worden getroffen voor het schadeloos stellen
van agrariers op wiens percelen tegen hun wil illegaal hennep is geplant. Wij schatten in dat hiervoor een
bedrag benodigd is van € 50.000,— voor de Iooptijd van het project. Hierbij is uitgegaan van een
vergoeding van maximaal € 600,— per ondernemer. Het bedrag van € 50.000,-- wordt als voorziening ter
beschikking gesteld aan het project. De uit het fonds eventueel niet aangewende middelen zullen na
afloop van het project terugvloeien naar de provincie.
Voorgesteld wordt dat wij als provincie de totale additionele kosten ad € 167.800,-- voor onze rekening
nemen en financieren uit:
1. een reguliere bijdrage van € 80.000,-- vanuit de beschikbare middelen 2006 van de afdeling
Handhaving en Monitoring ten behoeve van het stimuleren van handhavingssarnenwerking (FCLcode 60709);
2. een stimuleringsbijdrage van € 87.800,-- uit de middelen bedoeld voor beleidsintensivering op het
gebied van veiligheid. C6:286.(D )
Formatieve aspecten
8.
N.v.t.
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9.
Samenwerking/afstemming andere afdelingen
Over de aanpak en inhoud heeft afstemming platSgeikinden met de ambtelijk trekker van het thema
veiligheid.
10. Voorstel
Wij stellen uw college voor in to stemmen met de inhoud van het Projectplan "het groene goud" en voor
dit project een eenmalige bijdrage ter beschikking toe-stellen van maximaal € 167.800,--.
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provincie limburg

Het College van Burgemeester
en Wethouders
van de gemeente Sevenurn
Postbus 6812
5975 ZG SEVENUM

Cluster
Ons kenmerk
Faxnummer
Bijlage(n)

HMSP
2006/3421
(043) 389 76 59

Behandeld
Uw kenmerk
Doorkiesnummer
Maastricht

I. Brasse
(043) 389 88 70
19 juli 2006

VERZONDEN 2 1 JIM 2806

Onderwerp
Subsidieverzoek
Geacht College,

Bij brief van 4 juli 2006 heeft u bij ons een aanvraag ingediend voor een provinciale subsidie ter
medefinanciering van het project "Het groene goud", gericht op de aanpak van illegale hennepteelt.
Besluit
Op basis van uw subsidieaanvraag en het bijbehorende projectplan heeft het College van Gedeputeerde
Staten•van Limburg besloten om aan u een projectsubsidie te verlenen
Uitgangspunt van de convenantpartners in het project "Het groene goud" is dat zoveel mogelijk wordt
gewerkt binnen de reguliere budgetten en met de beschikbare menskracht. Naast de reguliere inzet
vanuit de betrokken organisaties van € 378.673,- is sprake van additionele (tijdelijke) inzet van
menskracht gedurende de looptijd van het project. Dit betreft met name de benodigde middelen voor de
projectleiding, welke becijferd zijn op € 111.800,- en het doorontwikkelen en inzetten van de website
www.hetqroenedoud.info voor communicatiedoeleinden van het project ad € 6.000,-. Daarnaast heeft u
een additionele financiele voorziening getroffen ("calamiteitenfonds") voor het schadeloos stellen van
agrariers op wiens percelen tegen hun wil illegaal hennep is geplant. U schat in dat hiervoor een bedrag
benodigd is van € 50.000,- gedurende de looptijd van het project (van 1 juli 2006 t/m 31 december 2007).
Wij zijn bereid de kosten voor de projectleiding, voor het doorontwikkelen van de website en voor het
calamiteitenfonds te financieren en stellen hiervoor eenmalig een projectsubsidie beschikbaar van
maximaal € 167.800,-. Het hierin inbegrepen bedrag van € 50.000,- ten behoeve van het
calamiteitenfonds wordt als voorziening ter beschikking gesteld aan het project.
De uit het fonds eventueel niet aangewende middelen zullen na afloop van het project terugvloeien naar
de provincie Limburg.
De subsidie wordt verleend voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:
coordinatie (en hiervoor benodigde middelen) van het project door de-projectleiding;
het doorontwikkelen en inzetten van de website www.hetoroenecioudinfo;
het schadeloos stellen van voornoemde agrariers.
060719-0136
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.n1

Tel
+ 31 (0)43 389 99 99
Fax
+ 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening ING
67.94.11.372
Postbank nr. 1060741

provincie limburg

Grondslag voor subsidieverlening
Omdat sprake is van een incidenteel subsidie vindt subsidieverlening plaats onder toepassing van artikel
4:23, derde lid, sub d van de Algemene Wet bestuursrecht. Daarnaast is de Algemene
Subsidieverordening 2004 van toepassing op deze subsidiebeschikking
Overwegingen/motivering
Op basis van studies blijkt dat de teelt van cannabis in Nederland een steeds bedrijfsmatiger karakter
heeft gekregen en steeds meer in de greep raakt van de georganiseerde misdaad. Ook in het district
Venray is de Iaatste jaren sprake van een toename van het aantal hennepplantages.
In het project "het groene goud" willen gemeenten en basiseenheden uit het district Venray op een
praktische en daadkrachtige wijze de hennepplantages gaan aanpakken. De convenantpartners hebben
tot doel het tegengaan van de ongewenste ontwikkelingen als gevoig van hennepkwekerijen. Door het
gecombineerd toepassen van strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten wordt
getracht het kweken van hennep in het algemeen en in het bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen.
Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een gezonde en veilige leefomgeving en worden tevens
nieuwe impulsen gegeven aan de samenwerking tussen de convenantpartners op het gebied van de
(integrate) handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het gestructureerd en planmatig
samenwerken door de verschillende organisaties die zijn betrokken bij de opsporing en ontmanteling van
kwekerijen is een vereiste. De provincie Limburg neemt primair deel vanuit de invalshoek om de
doelstellingen in thema 3 "Veilig leven in Limburg" te realiseren. Bovendien steunt de provincie dit
initiatief omdat het voorziet in een brede aanpak van de hennepteeit en de daarmee samenhangende
maatschappelijke problematiek.
Het project levert een bijdrage aan een veilige(re) leefomgeving voor de burgers en het geeft impulsen
aan de samenwerking tussen partijen op het gebied van de (integrate) handhaving van de openbare orde
en veiligheid.
Omdat wij veel waarde hechten aan het welslagen van dit project en graag inhoudelijk betrokken willen
zijn bij de uitvoering ervan zal de heer
accountmanager bij de Staf- en Publieksdienst van
de afdeling Handhaving en Monitoring, participeren in de ten behoeve van dit project ingerichte ambtelijke
kerngroep.
Ontbindende voorwaarde
De projectsubsidie wordt verleend onder de voorwaarde, dat de convenantpartners de door hen te
leveren (reguliere) bijdrage, zoals vastgelegd in het aan het project ten grondsiag liggende convenant ook
daadwerkelijk leveren.
Verplichtingen
In aanvulling op artikel 16 tot en met 19 van de Algemene Subsidieverordening 2004 bent u verplicht om
ons periodiek (1 keer per half jaar) op de hoogte te stellen van de inhoudelijke voortgang van het project.
Bevoorschotting
Op uw verzoek worden voorschotten verleend tot ten hoogste 80% van het verleende subsidiebedrag.
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Een verzoek voor het uitbetalen van een eerste voorschot van € 80.000,- kunt u richten aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. afdeling Handhaving en Monitoring
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Subsidievaststelling
Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie moet u voor 1-7-2008 een schriftelijke
aanvraag indienen. Deze aanvraag tort subsidievaststelling dient tenminste de volgende gegevens te
bevatten:
een financieel versiag met een accountantsverklaring;
1.
2.
een activiteitenversiag waarin de aard en omvang van de gesubsidieerde activiteiten worden
beschreven en wordt aangegeven in hoeverre is voldaan aan de in deze beschikking genoemde
verplichtingen.
Overige opmerkingen
Aan deze subsidieverlening mag u geen enkele verwachting ontlenen voor wat betreft eventuele
toekomstige subsidieverzoeken uwerzijds. Wij behouden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de
binnengekomen subsidieaanvragen, tot een hernieuwde beleidsafweging en prioritering te komen.
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburq.nl en klik vervolgens op de button
"e-loket".
Informatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Inge Brasse
van de afdeling Handhaving en Monitoring, bereikbaar op telefoonnummer (043) 389 88 70.

GepRputeirde Staten van Limburg,

voorzitterN

secNtaris,
)60719-1i136
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Gedeputeerde Staten van Limburg
t.a.v. mevrouw mr. I. Brasse
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
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Uw kenmerk

Uw brief van

Ons kenmerk

Doorkiesnummer

Behandeld door

Sevenum,

31 augustus 2006

21 juli 2006

077-467-1

YERZONDEN 0 5 SEP. 2006

Onderwerp

Informatieverzoek subsidievoorwaarden
Verzoek om voorschot subsidie

Geacht College,
Inleiding
Op 24 juli j.l. hebben wij uw brief ontvangen. U hebt ons college een projectsubsidie toegekend voor
het project "Het Groene Goud". Dit project is gericht op de aanpak van illegale hennepteelt.
Het subsidie is toegekend voor coordinatie, van het project, het doorontwikkelen en inzetten van de
website www.hetaroenecioud.info en het schadeloos stellen van agrariers die deelnemen aan het "baken"-project van de LLTB.
Informatie voorwaarden subsidie
Wij verzoeken u ons te informeren over de voorwaarden van het subsidie.
Verzoek voorschot subsidie
Ook willen wij u verzoeken om ons een voorschot op het subsidie te verstrekken. Het project is aanyang juli 2006 daadwerkelijk gestart. Er worden op dit moment al kosten gemaakt, onder meer voor
coordinatie, website, communicatie (Hiltho) en organisatie.
Wij verzoeken het eerste voorschot van € 80.000,-- over te maken op bankrekeningnummer
28.50.07.688 van BNG Den Haag, onder vermelding van "eerste voorschot project Het Groene Goud".
Informatie
,
Voor informatie
Voor informatie over dit verzoek kunt u contact opnemen met mevrouw _
over het project kunt u zich richten tot de Neer T. Dieleman, telefoonnummer 077-467
Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,
drs. H.Ji1-1. de Bekker

Postadres :
Postbus 6812
5975 ZG SEVENUM

Bezoekadres :
Raadhuisplein 1
5975 BK SEVENUM

Telefoon : 077-4677555
Telefax : 077-4672965
E-mail : Gemeente@sevenum.nl
Website : www.sevenum.n1

B.N.G.Den Haag 28.50.07.688
Postbank 103 51 10
BTVV-nr.:NL.0015.67.706.13.01
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Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Sevenum
Postbus 6812
5975 ZG SEVENUM

Cluster
Faxnummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

VGSSUB
(043) 389 73 31
2006/45896 36502

Behandeld
Doorkiesnummer (043) 389
Uw kenmerk
Maastricht
11 oktober 2006

VERZONDEN 1 2 OKT 2006
Onderwerp
Uitbetaling voorschot provinciale subsidie ten behoeve van het project "het Groene Goud" in het kader
van Algemene Subsidieverordening 2004 (subsidieverleningbesluit van 19 juli 2006 kenmerk
2006/30492)

Naar aanleiding van uw verzoek van 31 augustus 2006 delen wij u mee, dat wij binnenkort een bedrag
van € 80.000,00 overschrijven op uw bankrekeningnummer 28.50.07.688 als eerste voorschot op de
provinciale subsidie zoals bovengenoemd.

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht aismede de
redenen van het bezwaar (motivering).
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster
BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht.

060920-0046
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.n1

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening ING
67.94.11.372
Postbank nr. 1060741

provincie limburg

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limbura.n1 en klik vervolgens op de button "e-loket".

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,
--Irrarr-trfrAtINET. Cour ttalsieirafdelingshoofd
Vergunningen en Subsidies
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Nota voor Gedeputeerde Staten
cluster Staf- en publieksdienst
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Behandeld
Datum
Bijlage(n)
Afschrift
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070316-0145
070316-0143
Financiering luchtsteun t.b.v. integrale handhavingsacties en het project Het Groene
Goud
I. Brasse (043) 389 88 70
10 april 2007
HMSP;
Steller, HMSP; •
Archief; VGSS.

SKP; ,

, BSEB;

0. Samenvatting
Als gevolg van een gewijzigde prioriteitstelling heeft het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) met
ingang van 1 april 2007 veel minder uren weer ingepland voor luchtsteun aan milieuacties. Daarnaast zijn
deze uren toegekend aan een beperkt aantal (milieu)overtredingen. Voor Limburg heeft dit direct
gevolgen voor de (periodieke) integrale handhavingsacties en het hennepproject Het Groene Goud. Door
het wegvallen van deze "milieuvluchten" en "hennepvluchten" wordt danig afbreuk gedaan aan de
effectiviteit van de integrale handhavingsacties respectievelijk het project Het Groene Goud.
De communicatie vanuit de politie over het wegvallen van de milieuvluchten is niet optimaal verlopen
richting alle betrokken partijen, waardoor een hiaat dreigt te ontstaan ten aanzien van de luchtsteun bij
diverse reeds geplande handhavingsactiviteiten. Het voorstel is om met financiele middelen van de
provincie de minimaal vereiste luchtsteun voor het jaar 2007 in te huren bij een hiertoe gespecialiseerd
helikopterverhuurbedrijf. Het jaar 2007 wordt als een overgangsjaar gezien. Voor de toekomst zullen de
meest betrokken overheden tot een structurele oplossing voor het probleem van de luchtsteun moeten
komen. Tenslotte wordt opgemerkt dat binnenkort schriftelijk bij het KLPD aandacht zal worden gevraagd
voor deze problematiek.
Beoogd resultaat (output/outcome)
1.
Het garanderen van de noodzaketijke luchtsteun in 2007 om daarmee de effectiviteit van de integrate
handhavingsacties en het project Het Groene Goud te garanderen.
Toelichting
2.
Het wegvallen van de luchtsteun door het KLPD bij milieuactiviteiten wordt door de betrokken
handhavingspartners als een groot gemis ervaren. Immers kunnen vanuit de lucht bepaalde
overtredingen beter en sneller worden waargenomen en daarnaast wordt de pakkans van de
dader/veroorzaker (vaak op heterdaad) vergroot.
Enkele voorbeelden:
een verkleuring van oppervlaktewater als gevolg van een lozing is al rijdende met een
surveillanceauto niet te zien. Vanuit de lucht wet;
een yelling in het midden van een bosgebied is vanuit de lucht makkelijk waar te nemen;
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een verbranding van afval aan de achterzijde van een bedrijf/boerderij/woning is al surveillerende
vaak niet te zien. Vanuit de Iucht wel;
hennepplanten in een maIsveld zijn vanuit een surveillerende auto niet te zien. Vanuit de Iucht wel.
De vanuit de Iucht geconstateerde overtredingen worden rechtstreeks doorgegeven aan grondteams.
Deze gaan vervolgens direct tot gerichte actie over. Kortom: Iuchtsteun vormt een wezenlijk onderdeel
van de integrale handhavingsacties en binnen het project Het Groene Goud.
Voor 2007 staan nog 8 integrale handhavingsacties gepland. De "hennepvluchten" vinden plaats in
augustus/september 2007. Om op een adequate wijze Iuchtondersteuning met een helikopter te bieden
zijn circa
vlieguren benodigd, gelijkelijk verdeeld over vorengenoemde handhavingsacties en het
project Het Groene Goud.
De provincie heeft betrokkenheid bij zowel de handhavingsacties als het project Het Groene Goud.
Doel van het project het Groene Goud is door het gecombineerd toepassen van strafrechtelijke,
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten het kweken van hennep in het algemeen en in het
bijzonder in het buitengebied te ontmoedigen. Aan het project wordt deelgenomen door alle betrokken
partijen binnen het grondgebied van het (politie)district Venray (o.a. de gemeenten,
woningbouwcorporaties, Essent, Regionale Brandweer, LLTB en Openbaar Ministerie). De verschillende
organisaties die betrokken zijn bij de opsporing en ontmanteling van kwekerijen werken gestructureerd en
planmatig samen. Deze samenwerking verhoogt de zichtbaarheid van het optreden tegen telers, waarvan
een preventieve werking uitgaat.
De provincie participeert eveneens in het project. Onder meer heeft zij een stimuleringssubsidie aan het
project verstrekt. Verder wordt in juridische ondersteuning voorzien. Vooralsnog zijn de resultaten van het
project tevredenstellend.
De handhavingsacties zijn opgenomen in een zgn. basispakket van ondersteunende producten en
diensten dat jaarlijks door de partners in het Bestuurlijks Handhavingsoverleg (BHL) wordt vastgesteld.
De provincie is, in de persoon van Gedeputeerde H. Vrehen, voorzitter van dit overleg en heeft een
belangrijke inbreng bij de financiering en uitvoering van de producten/diensten uit het basispakket.
In Nederland opereren diverse (particuliere) helikopter- en vliegverhuurbedrijven die kunnen voorzien in
(milieu)inspectievluchten.
Bestuurlijke aandachtspunten
3.
In overleg tussen de betrokken handhavende overheden zal dit (overgangs)jaar naar een structurele
oplossing voor de Iuchtsteun moeten worden gezocht. Het meest waarschijnlijk is dat voor de toekomst
de betrokken partijen in hun begroting structureel gelden vrijmaken voor het inhuren van de Iuchtsteun.
De provincie zal t.z.t. een standpunt moeten innemen of zij ook wil bijdragen aan deze structurele
oplossing.
Relatie met Programmabegroting
4.
De met de handhavingsacties en het project Het Groene Goud beoogde resultaten passen binnen de
doelstellingen van het thema Veilig Leven in Limburg, speerpunt 3.3.06: Professionele handhaving door
alle handhavende overheden.
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5.
Juridische aspecten
N.v.t.
6.
Inkoop- en aanbestedingsaspecten
Er is teiefonisch (en via internet) informatie, zowel prijstechnisch als inhoudelijk, ingewonnen bij een
drietal helikopterverhuurbedrijven. Ten aanzien van de Iuchtondersteuning met een vliegtuig (Cessna) is
eveneens informatie ingewonnen. Twee van de drie benaderde helikopterverhuurbedrijven hebben
vliegveld Lelystad als uitvalsbasis. HeliCentre (het derde helikopterverhuurbedrijf) vliegt vanaf vliegveld
Budel. Voor Limburg !evert dit een forse besparing op ten aanzien van de aanvliegtijden (ten opzichte van
de andere helikopterverhuurbedrijven). Daarnaast heeft HeliCentre reeds ruime ervaring heeft met
uitvoeren van inspecties vanuit de lucht.
HeliCentre wordt ingehuurd door het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Uit navraag is gebleken dat dit
tot voile tevredenheid geschiedt. Met name de flexibiliteit (korte aanvraagprocedure en het felt dat het
sluiten van een contract niet noodzakelijk is) biedt grote voordelen. In vergelijking met de luchtsteun door
middel van een vliegtuig bieden helikopterinspecties een aantal voordelen, zoals de variabele sneiheid
van een helikopter, beter uitzicht naar alle kanten en daarmee het voordeel dat betere en snellere
Iuchtopnamen kunnen worden gemaakt. Het inhuren van een vliegtuig is weliswaar goedkoper, maar
weegt niet op tegen de voordelen die een helikopter biedt.
Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld HeliCentre op afroep in te schakelen, aangezien het
HeliCentre de economisch voordeligste aanbieder is voor de bedoelde luchtsteun in Limburg.
7.
Financiele aspecten
Kostenspecificatie voor het inhuren van de hiervoor beschreven luchtondersteuning bij HeliCentre:
vlieguren voor de resterende integrale handhavingsacties in 2007: € 16.250,- excl. BTW.
vlieguren t.b.v. het project Het Groene Goud: € 16.250,- excl. BTW.
Bij de calculatie van de benodigde vlieguren is onder meer rekening gehouden met de grootte van het te
inspecteren gebied, de intensiteit van de inspectie, het maken van luchffoto's (Iangzamer vliegen c.q. uit
stilstand) en de aarivliegtijd van en naar het vliegveld in Budel.
De totale kosten bedragen derhalve € 32.500,-. Deze dienen te worden gelabeld binnen de gelden van
het thema Veilig leven in Limburg.
budgetpunmervwxdemgeFealieeerti.
Met HeliCentre hoeft geen contract te worden gesioten. Een aanvraag dient enkele dagen van tevoren te
worden aangevraagd, waarna achteraf verrekening plaatsvindt op basis van de daadwerkeiijk geviogen
uren.
Formatieve aspecten
8.
De deelname aan de integrale handhavingsacties en in het project Het Groene Goud vindt pleats vanuit
de reguliere formatie van de afdeling Handhaving en Monitoring. Het aanvragen van de luchtsteun bij het
Helicentre en de financieie afhandeling hiervan wordt binnen dezelfde formatie opgepakt.
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9.
Samenwerking/afstemming andere afdelingen
Er is geen afstemming nodig met andere afdelingen binnen de provincie. Voor wat betreft de inzet van de
helikopter voor het project Het Groene Goud vindt nauw overleg plaats met de projectleider, de heer
T. Dieleman (van het Team Handhaving in Venray).
10. Voorstel
Het voorstel is om:
1. voor 2007 een bedrag van € 32.500,- (excl. BTW) te reserveren uit de gelden van het thema Veilig
leven in Limburg* ten behoeve van de financiering van de luchtsteun voor de integrale
handhavingsacties en het project Het Groene Goud;
2. de luchtsteun in te huren bij het bedrijf HeliCentre, te Breda. Het afdelingshoofd van de afdeling
Handhaving en monitoring op de dragen zorg te dragen voor de verdere uitvoering hiervan.
* onder het voorbehoud dat binnen dit thema nog voldoende middelen voorhanden zijn
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Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. mevrouw Mr. I.M.P.P. Brasse
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Betreft:
Datum:

verzoek herbestemming calamiteitenfonds Het Groene Goud
11 juni 2007

Geacht College,

In de beschikking van 19 juli 2006 heeft uw college een subsidie
toegekend voor het project Het Groene Goud, een project gericht op
ontmoediging van illegale hennepteelt.
Het subsidie bedraagt in totaal € 167.800,-- en is bestemd voor de
volgende onderdelen:
1.
coordinatie (en hiervoor benodigde middelen) van het project door
de projectleiding;
2.
het doorontwikkelen en inzetten van de website
www.hetgroenegoud.info;
3.
het schadeloos stellen van de agrariers
Bij brief van februari 2007 hebben wij u verzocht om toestemming om
het deel het subsidie bestemd voor de tegemoetkoming in de kosten van
ruiming van hennepplanten op de koude grond (m.n. maIsvelden)
grotendeels anders in to zetten. Het maximale subsidiebedrag voor dit
onderdeel beloopt € 50.000,--.
Naar aanleiding van gesprekken die met uw medewerkers gevoerd zijn,
overleggen wij thans een bijgestelde begroting, waarbij bovenbedoeld
bedrag herbestemd is. De herbestemming past binnen het projectplan,
dat bij het verzoek om subsidie in juni 2006 aan u is toegezonden.
De reden voor herbestemming is gelegen in het voortschrijdend inzicht
t.a.v. het realiseren van het projectplan en in de constatering dat de lage
aantallen hennepplanten vorig jaar niet tot tegemoetkomingen in de
kosten geleid hebben.
Kortheidshalve wordt volstaan met verwijzing naar bijgaande begroting
(bijlage 1)
0 et_
De volgende posten behoeven nog toelichting.

3Gs-O2
Tc3

Project voor bestrijding van illegale hennepteelt

Postbus 6812 I 5975 ZG Sevenum T: 077-4677555 I F: 077-4672965
I: www.hetgroenegoud.info E: hetgroenegoud@sevenum.n1
Gesubsidieerd door de Provincie Limburg

obho

•
Op basis van globale schattingen is een bedrag geraamd voor
beheer en doorontwikkeling website. Intussen worden er nieuwe
voorwaarden gesteld aan de website, zowel aan de presentatie, als
inhoud, als mogelijkheden. Met name vanwege de laatste voorwaarde is
investering in beveiliging nodig.
•
Zoals hierboven al gemeld was verleden jaar het aantal verzoeken
om toepassing van de zogenaamde calamiteitenregeling nihil. Toen gold
de regeling enkel voor leden van de LLTB. Nu is het voornemen om de
regeling uit te breiden tot alle agrariers die bereid zijn aan de bakenactie
deel te nemen. Gezien de ervaringen van afgelopen jaar achten wij dit
beperkt budget voldoende.
•
Als aanvulling op de bestaande controlemethodieken (zelfcontrole
agrariers, hennepvluchten) zal het middel van satellietfoto's beproefd
worden.
•
Aanvankelijk lag het in de bedoeling in aanvulling op de inzet van de
politiehelikopter vlieguren in te kopen in opdracht van het project Het
Groene Goud. Gedeputeerde Staten heeft besloten om de voor het
project benodigde vlieguren te bekostigen in samenhang met
milieuvluchten.
•
De voor deze activiteit geoormerkte middelen worden nu
aangewend voor het inhuren van de Groene Brigade, ter ondersteuning
van de grondploeg (bestaande uit politie en gemeentelijke diensten) die
gaat zorgdragen voor het onmiddellijk ruimen van de bij hennepvluchten
ontdekte hennepplanten.
•
Bij de start van het project is er gekozen voor de inzet van een
projectleider/coordinator voor twee dagen per week. Hiermee is de
continuIteit van de lopende activiteiten (plannings- en uitvoeringsoverleg,
uitwisseling gegevens, agendering enz.) onvoldoende gewaarborgd. De
gemeente Sevenum heeft ter ondersteuning van de communicatie van
het project en de projectleider een medewerker aangesteld voor de duur
van het project. Voor deze medewerker worden geen overheadkosten in
rekening gebracht, enkel de bruto-salariskosten.
Er wordt op korte termijn een instructiebijeenkomst gegeven
•
warvoor de personen die in de uitvoering van het Groene Goud betrokken
worden, zijn uitgenodigd.
Voorts zenden wij u het versiag van het tweede halfjaar 2006 (bijlage 2)
Gaarna verzoeken wij u om, gelet op het bovenstaande, in te stemmen
met een herbestemming van de gelden ad € 50.000,-- t.b.v. het
calamiteitenfonds volgens bijgaande bijgestelde begroting 2007.
Wij hopen spoedig uw reactie te vernemen.

_Namens Stuurgrobkitlet Groene Goud,
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Verslag activiteiten en inzet middelen project
Het Groene Goud 2006
Convenant
In maart 2006 is het convenant Het Groene Goud ondertekend door 17
organisaties. Het doel van het convenant is het tegengaan van ongewenste
ontwikkelingen als gevoig van hennepkwekerijen. Dit moet resulteren in een
ontmoedigingsbeleid.
Looptijd
Het project ter uitvoering van het convenant heeft een Iooptijd van 1 juli 2006 tot en
met 31 december 2007.
Projectorganisatie
Het project is aangehaakt aan de organisatie van de gemeente Sevenum. Voor de
coOrdinatie en organisatie is 0,4 FTE extern ingehuurd. De deelnemende
organisaties leveren hand- en spandiensten.
Projectplan
Het projectplan geeft 3 objecten aan waarop de aanpak gericht is:
1. hennepteelt op de koude grond
2.
woningen
3.
bedrijven en loodsen
Voor de aanpak worden de volgende instrumenten ingezet:
•
Preventie door middel van inzet van diverse communicatiemiddelen;
•
Geconstateerde overtredingen aanpakken met alle ten dienste van
convenantspartijen staande middelen;
•
Uitdragen van ervaringen met het project
Activiteiten Communicatie
•
Voorafgaand aan de officiele start van het project zijn er een drietal
bijeenkomsten belegd voor LLTB-Ieden
•
Media-actie op 5 juli
•
Organisatie van vluchten over maisvelden
•
Bezoeken in samenwerking met de LLTB van enige deelnemers aan het
bakenproject
•
Profilering van het project tijdens de Hiltho
•
Workshop bij het door het ministerie van Binnenlandse Zaken georganiseerd
congres "samen tegen hennep"
•
Uitgifte nieuwsbrief
Overleg
Er werd eenmaal een plenair bestuurlijk overleg van alle partners gehouden. De
stuurgroep vergaderde vijfmaal. Uit de deelnemende partijen werd een ambtelijke
kerngroep geformeerd die zorg draagt voor een beleidsmatige inbreng. Deze
kerngroep vergaderde in totaal zesmaal.
Bakenactie i.s.m. LLTB
In totaal namen circa 100 agrariers deel aan dit onderdeel van het project dat met
name preventief gericht was. Slechts in eon geval werden er 500 planten
aangetroffen. Op 12 plaatsen werden in totaal 950 planten aangetroffen. In 2006
werd op 33 plaatsen 42.000 hennepplanten aangetroffen.
Van de kant van de LLTB is het project ook beleefd als een verbetering van de
sociale veiligheid. Daarnaast is de samenwerking tussen politie, LLTB en agrariers
Project voor bestrijding van illegale hennepteelt
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verbeterd. De LLTB kan haar leden gericht tips geven ter voorkoming van
hennepteelt.
Met de politiehelicopter zijn een viertal vluchten uitgevoerd boven maisvelden van
deelnemers aan de bakenactie. Daarnaast heeft het project uit eigen middelen een
drietal vluchten laten uitvoeren.
Er is een vergoedingsregeling vastgesteld voor deelnemende agrariers, bij wie
hennepplanten zouden worden aangetroffen . Er is geen beroep op de
vergoedingsregeling gedaan.
Casusovedeg
Vanaf november waren er een drietal operationele bijeenkomsten, waarbij de
aanpak van individuele gevallen per partner centraal stond. In deze overleggen
werden in totaal 17 gevallen van illegale hennepteelt/-verwerking behandeld.
In totaal werden daarbij circa 14.800 hennepplanten afgevoerd en vernietigd.
Daarnaast werd 29 kilogram henneptoppen in beslag genomen. In een geval werd
een verwerkingsinrichting aangetroffen waarbij de straatwaarde van de
henneptoppen circa € 21 miljoen betrof. In totaal werden er 41 personen gehoord
als verdachte.
De woningcorporaties hebben in 3 gevallen huurders bij wie hennepplanten
aangetroffen zijn, genoodzaakt om de woning to verlaten. Een van die huurders is
vrijwillig vertrokken. In een geval heeft de kantonrecht de ontruiming toegestaan,
een kwestie was op 31 december 2006 nog niet afgerond. Het schadebedrag voor
de woningcorporaties in 2006 beliep meer dan € 10.000,—.
UWV heeft vastgesteld van een zevental van betrokkenheid bij hennepteelt
verdachte personen dat zij een uitkering ontvangen. Van 4 personen is een rapport
opgemaakt..-De dossiers zijn overgedragen aan de afdeling boeten en maatregelen.
Er is geen strafrechtelijke vervolging ingesteld. De hoogte van de terugvorderingen
moet nog bezien worden. In een geval is vastgesteld dat betrokkene een uitkering
van de gemeente ontving. Deze zaak is nog in onderzoek bij de sociale recherche.
De beheerder van het energienetwerk heeft in deze gevallen in totaal circa 568.961
kwh nagevorderd wegens energiediefstal.
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Bijgestelde begroting
Bijgestelde begroting 2007 project Het Groene Goud
Opzetten nieuwe website met afgeschermd dee!

Raming
C 8.500,00

Vergoedingregeling koude grond
-Vergoedingenregeling LLTB
-Vergoedingenregeling agrariers

€ 5.000,00
€ 2.000,00

Communkatiemiddelen (volgens projectpian)
-Magneetborden
-Flyers
-documentaire
-diversen

2.000,00
800,00
3.950,00
1.000,00

€ 7.750,00

Ontwikkeiing instrumentarium
-ontwikkelkosten satellietfoto's
-realisatie gebruik satelliet foto's

2.500,00
7.500,00

€ 10.000,00

Xosten i.v.m. organisatie hennepvluchten
-inschakelen Groene Brigade controle hennepvluchten
Organisatie communicatie
-extra-personele inzet (afspraak Sevenum)
-Inzet projectleider
-Inzet Communicatie, administratieve ondersteuning
Diversen
-externe advisering juridische procedures
-implementatie nieuwe werkwijze
TOTAAL

13.923,00

p.m.
€ 7.000,00

18.000,00
52.000,00
3.200,00

€ 73.200,00

2.850,00
2.750,00

€ 5.600,00
C 119.050,00

Financieel verslag
Project Het Groene Goud juli 2006 tot en met december 2007
Geraamde
Gerealiseerde
Specificatie posten
Kosten loo_ptijd
Kosten 2006
Benodigde middelen i.v.m. coordinatie
Coordinatie uitvoering
Redigeren/concipieren draaiboeken,
protocollen, werkinstructies
Comm unicatie en administratieve
ondersteuning
Consulentfunctie

€ 43.200,00
€ 16.000,00

€ 26.538,83

€ 7.200,00

€ 7.400,00

€ 9.600,00

€ 640,00

Facilitaire zaken

€ 14.600,00

€ 3.103,24

Hiltho
Coordinatie gegevensuitwisseling
Diversen

€ 3.200,00
€ 18.000,00

Subtotaal werkzaamheden
Activiteiten voortvloeiende uit het
convenant
Beheer Internetsite en doorontwikkeling
Fonds kostenvergoedingen agrariers
Cala miteitenfonds

Toegekend maximaal subsidie

€ 7.305,74

C 111.800,00

C 44.987,81

€ 6.000,00

€ 3.760,00

€ 50.000,00

C 167.800,00

C 48.747,81
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0. Samenvatting
Op 16 maart 2006 is het convenant "Het Groene Goud" ondertekend. Dit convenant is de basis voor een
project gericht op het aanpakken van illegale hennepteelt. Convenantpartners zijn, naast de provincie, de
zeven gemeenten van het politiedistrict Venray, Essent, LLTB, Politie Openbaar Ministerie, UVW en een
viertal woningcorporaties.
1.
Beoogd resultaat (output/outcome)
Instemmen met de gewijzigde begroting van het project "Het Groene Goud".
2.
Toelichting
Door middel van het project "Het Groene Goud" wordt een bijdcage geleverd aan een gezonde en veilige
Ieefomgeving en worden tevens nieuwe impulsen gegeven aan de samenwerking tussen de
convenantpartners op het gebied van de (integrale) handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit
kader is bij besluit van 19 juli 2006 een projectsubsidie van maximaal € 167.800 beschikbaar gesteld voor
dit project.
Deze subsidie is verleend voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:
- coordinatie (en hiervoor benodigde middelen) van het project door de projectleiding (€ 111.800);
- het doorontwikkelen en inzetten van de website www.hetoroenedoudinfo (€ 6.000,-)
- het schadeloos stellen van agrariers (€ 50.000,-)
Voor het schadeloos stellen van agrariers op wiens percelen tegen hun wil illegaal hennep is geplant is
vanuit het project een additionele financiele voorziening getroffen (calamiteitenfonds) van € 50.000,-. Het
in de subsidie van € 167.800,- begrepen bedrag van € 50.000,- is als voorziening ter beschikking gesteld
van het project. In het besluit van 19 juli 2006 is aangegeven dat de uit het fonds eventueel niet
aangewende middelen na afloop van het project zouden terugvloeien naar de provincie Limburg.
Aangezien in 2006 geen beroep is gedaan op voornoemd calamiteitenfonds is ons bij brief van
19 januari 2007 namens de Stuurgroep van het project verzocht om toestemming om het deel van de
subsidie bestemd voor de tegemoetkoming van agrariers grotendeels anders in to zetten.
Mede naar aanleiding van deze brief heeft nader overleg plaatsgevonden met de projectleider van dit
project. Dit heeft onder andere geleid tot een hernieuwd verzoek (d.d. 11 juni 2007) tot herbestemming
van het calamiteitenfonds en een aangepaste begroting van het project voor 2007.
070711-0091

De reden voor het verzoek tot herbestemming is mede gelegen in het voortschrijdend inzicht ten aanzien
van het realiseren van het projectplan (de herbestemming past binnen het projectplan). Het gaat hierbij
concreet om het volgende:
- er is geen beroep gedaan op toepassing van de calamiteitenregeling. In 2006 gold deze regeling
enkel voor leden van de LLTB. Het voornemen is om deze regeling uit te breiden tot alle agrariers die
bereid zijn aan de bakenactie deel te nemen. Gelet hierop is de verwachting dat er in 2007 wel een
beroep wordt gedaan op de calamiteitenregeling;
- de inzet van communicatiemiddelen. Van het gebruik van communicatiemiddelen gaat een bepaalde
preventieve werking uit;
- de middelen die geoormerkt waren als calamiteitenfonds zullen nu onder andere worden aangewend
voor het inhuren van de Groene Brigade van de provincie. De Groene Brigade zal fungeren ter
ondersteuning van de grondploeg (bestaande uit politie en gemeentelijke diensten) die gaat
zorgdragen voor het onmiddellijk ruimen van de bij hennepvluchten ontdekte hennepplanten.
Bestuurlijke aandachtspunten
3.
N.v.t.
Relatie met Programmabegroting
4.
Een van de speerpunten binnen het thema "Veilig leven in Limburg" betreft het realiseren van een
professionele handhaving door alle handhavende overheden in Limburg. In dit kader worden ook
vernieuwende vormen van samenwerking ondersteund die een bijdrage leveren aan een adequate
handhavingsinfrastructuur. Het project "Het Groene Goud" en het daaraan ten grondsiag liggende
convenant passen hierin.
Juridische aspecten
5.
N.v.t.
Inkoop- en aanbestedingsaspecten
6.
N.v.t.
Financiele aspecten
7.
Voor het project is een bijdrage van € 167.800,- beschikbaar gesteld. Voortschrijdende inzichten hebben
geleid tot het volgende:
1. er is geen gebruik gemaakt van het calamiteitenfonds;
2. er zijn posten die extra inzet gevergd hebben ten opzichte van de bedragen die oorspronkelijk zijn
geraamd, derhalve bestaat de noodzaak om deze posten op te hogen;
3. in het kader van sturen op een goed projectresultaat is als nieuw element toegevoegd de inzet van de
Groene Brigade ter bestrijding van de illegale hennepteelt.
Deze drie redenen hebben geleid tot een aangepaste begroting die recht doet aan de feitelijke situatie en
die tevens past binnen het op voorhand aangegeven financiele kader. Reden ook waarom kan worden
ingestemd met de gewijzigde begroting.
8. Formatieve aspecten
N.v.t.
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9. Samenwerking/afstemming andere afdelingen
Deze nota is tot stand gekomen in samenwerking met het cluster Subsidies van de afdeling
Vergunningen en Subsidies.
10. Voorstel
Uw college wordt voorgesteld om in te stemmen met (bijgevoegde) gewijzigde projectbegroting en de
voorzitter van de Stuurgroep "Het Groene Goud" (burgemeester Mengde van de gemeente Sevenum)
hieromtrent te informeren.

070711-0091
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Stuurgroep "Het Groene Goud"
De heer P. Mengde
Postbus 6812
5975 ZG SEVENUM

' PVERZONDEN
Cluster
Faxnummer

HMSP
(043) 389 76 59

Behandeld
Doorkiesnummer

Ons kenmerk
Bijlage(n)

2007/32299

Uw kenmerk
Maastricht

1 7 AUG. 2U07
(043) 389
(043) 389
14 augustus 2007

Onderwerp
Verzoek tot herbestemming subsidie
Project Het Groene Goud
Geachte heer Mengde,
Hierbij doen wij u ons besluit toekomen inzake bovenvermeld onderwerp.
Bij besluit van 19 juli 2006 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg een projectsubsidie
ad € 167.800,- verleend aan het project "Het Groene Goud". Bij brieven van 19 januari 2007, ingekomen
29 januari 2007 (met kenmerk: 2007/4709) en 11 juni 2007, ingekomen 15 juni 2007 (met kenmerk:
2007/25191), heeft u een verzoek tot herbestemming met betrekking tot deze projectsubsidie ingediend.
Wij hebben u bovengenoemd subsidie verleend voor het uitvoeren van de volgende activiteiten:
- coOrdinatie (en hiervoor benodigde middelen) van het project door de projectleiding (€ 111.800);
- het doorontwikkelen en inzetten van de website wvvw.hetgroenecioudinfo (€ 6.000,-)
- het schadeloos stellen van agrariers (€ 50.000,-)
Het in de subsidie van € 167.800,- begrepen bedrag van € 50.000,- is als voorziening ter beschikking
gesteld van het project. Inmiddels is gebleken dat in 2006 geen beroep is gedaan op dit zogeheten
calamiteitenfonds. Derhalve heeft u ons bij brief van 19 januari 2007 namens de Stuurgroep van het
project verzocht om toestemming om het deel van de subsidie bestemd voor de tegemoetkoming van
agrariers grotendeels anders in to zetten. Mede naar aanleiding van deze brief heeft nader overleg
plaatsgevonden met de projectleider van dit project.

070731-0001
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening ING
67.94.11.372
Postbank nr. 1060741

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)
Lijn 3 (richting Heugem)
Lijn 53 (richting Gulpen)
Lijn 57 (richting Gulpen)
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Dit heeft onder andere geleid tot een hernieuwd verzoek (d.d. 11 juni 2007) tot herbestemming van het
calamiteitenfonds en een aangepaste begroting van het project voor 2007. De reden voor het verzoek tot
herbestemming is mede gelegen in het voortschrijdend inzicht ten aanzien van het realiseren van het
projectplan (de herbestemming past tevens binnen het projectplan).
Besluit
Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten in te stemmen met uw verzoek tot herbestemming. Het
bedrag ad € 50.000,- dient te worden ingezet ten behoeve van de volgende activiteiten:
beheer en doorontwikkeling website (investering in beveiliging);
beroep op calamiteitenregeling in 2007;
het maken van satelli6tfoto's;
inhuren van de Groene Brigade;
inzet van communicatiemiddelen en een communicatiemedewerker;
de kosten van de in het verzoek genoemde instructiebijeenkomst.
Voornoemd bedrag van € 50.000,- dient te worden ingezet binnen de financiOle kaders van eerder
overgelegd projectplan.
Aanvullende verplichtingen van de subsidieontvanger
In aanvulling op de genoemde verlichtingen in onze beschikking d.d. 19 juli 2006 willen wij u wijzen op de
volgende verplichtingen:
het project moet worden uitgevoerd volgens het ingediende projectplan;
het project heeft een looptijd van 5 juli 2006 tot 31 december 2007;
wijzigingen in de looptijd dienen tijdig v66raf met opgave van redenen ter goedkeuring aan ons college
te worden voorgelegd;
er moet een zodanige administratie worden gevoerd dat alle rechtstreeks aan het project toe te
rekenen kosten daaruit kunnen worden afgelezen;
- indien door of namens u een of meer publicaties worden gedaan met betrekking tot het te
subsidieren project, dient door middel van het actuele logo van de provincie (digitaal op te vragen
bij de afdeling Bestuursstaf en Externe Betrekkingen, Cluster Communicatie) plus de vermelding
"mede gesubsidieerd door de provincie Limburg' eveneens te worden aangegeven dat het project
gerealiseerd wordt met financiele steun van de provincie. De desbetreffende publicatie(s)
moet/moeten aan de provincie Limburg te worden toegezonden tegelijk met het
verzoek om subsidievaststelling.
Volledigheidshalve vermelden wij dat de overige verplichtingen en voorwaarden, zoals opgenomen in
onze eerder genoemde brief van 19 juli 2006, onverkort van toepassing blijven.
Indien niet (geheel) en/of niet tijdig wordt voldaan aan bovenvermelde verplichtingen, alsook indien de
beoogde resultaten/resultaatdoelstellingen niet (geheel) worden behaald, moet u er uitdrukkelijk rekening
mee houden dat de subsidie lager, dan wel op nihil kan worden vastgesteld.
Subsidievaststelling
De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van een door u in te dienen aanvraag met
een inhoudelijke eindrapportage over het project en exempiaren van eventuele publicaties.
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In deze eindrapportage moet eenduidig worden weergegeven in hoeverre de in de subsidieaanvraag,
respectievelijk het bijbehorend projectplan, voorziene outputresultaten zijn gerealiseerd. De
eindrapportage moet tevens een overzicht bevatten van de gerealiseerde subsidiabele projectkosten en
de gerealiseerde inkomsten, gespecificeerd conform de definitieve begroting en voorzien van een
goedkeurende accountantsverklaring.
Deze aanvraag moet binnen zes maanden na realisatiedatum oftewel uiterlijk voor 1 iuli 2008 te worden
ingediend.
De vast te stellen subsidie zal nooit hoger zijn dan het oorspronkelijk verleende bedrag en nooit hoger
dan het daadwerkelijke tekort (exclusief het verleende subsidiebedrag). De subsidie wordt naar rato
vastgesteld, afhankelijk van het behalen van de resultaatdoelstellingen.
Met nadruk wijzen wij u erop, dat inhoudelijke wijzigingen en wijzigingen in de kosten en/of de inkomsten
tijdig aan ons college moeten worden gemeld. Indien het tekort hoger uitvalt, blijft de provinciale subsidie
gehandhaafd op het maximale bedrag. Bij een lager tekort zal de provinciale subsidie
dienovereenkomstig worden verlaagd. Indien wijzigingen niet tijdig, d.w.z. vooraf, gemeld worden, kan de
subsidie lager c.q. op nihil worden vastgesteld.
Informatie
Voor informatie met betrekking tot de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw
Brasse van onze afdeling Handhaving en Monitoring (telefoonnummer: 043 - 389 88 70) en met
betrekking tot de (verdere) procedure met mevrouw
van onze afdeling Vergunningen en
I.
Subsidies (telefoonnummer 043 - 389
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming;
Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik
vervolgens op de button "e-loket".
Gedeputeerde Staten van Limburg,
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Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen & Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
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Betreft: inzetten restant subsidie Het Groene Goud in 2008
Datum: 12 december 2007
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Geachte College,

In juli 2006 hebt u aan het project Het Groene Goud een subsidie toegekend. Het
totaalbedrag van het subsidie beliep het bedrag van € 167.800,--.
De looptijd van het project Iigt in de periode van 5 juli 2006 tot en met 31 december 2007.
Op 29 november jongstleden hebben de bestuurders van de samenwerkende instanties
van het project Het Groene Goud een overleg gevoerd waarin het project geevalueerd is.
Het evaluatierapport "Groen Licht voor Het Groene Goud" sturen wij u hierbij toe. Uit het
rapport blijkt dat er een werkwijze volgens Het Groene Goud is ontstaan. Op de drie
onderdelen koude grond, schuren en loodsen, woningen is een daadkrachtige aanpak tot
stand gebracht en er is sprake van een preventieve uitstraling.
Alle samenwerkingspartners hebben bijgevoegde brief ontvangen. lk volsta met een
verwijzing naar die brief.
In het overleg van het Bestuurlijk Platform Het Groene Goud hebben de bestuurders de
volgende standpunten ingenomen:
• De werkwijze Het Groene Goud wordt in 2008 voortgezet
• De projectmatige aanpak wordt omgezet in een feitelijke implementatie van de
aanpak Het Groene Goud
• In de districtelijke driehoek politie Venray wordt de strategie van de aanpak
behandeld
• Indien noodzakelijk wordt het bestuurlijk overleg aangehaakt aan de districtelijke
driehoek
• Er wordt een werkgroep geformeerd, gecoordineerd door de huidige projectleider,
voor de implementatie van Het Groene Goud op de volgende onderdelen:
o organisatie van de werkwijze Het Groene Goud (Co6rdinatie, Planningsen Uitvoeringsoverleg, organisatorische verankering)
o het overdraagbaar maken van de aanpak voor andere regio's
o onderbouwing van financiele middelen voor de aanpak Het Groene Goud
in de toekomst
De vertegenwoordigers van de partners in het Bestuurlijk Platform hebben uitgesproken
dat zij de inspanningen van hun eigen organisatie op dezelfde voet voortzetten. Voorts is
van de kant van de gemeenten hieraan toegevoegd dat bij de besluitvorming over het
project Het Groene Goud, medio 2007, reeds middelen gereserveerd zijn voor de
voortzetting hiervan in 2008.
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Bij het overleg heeft uw gedeputeerde van provincie Limburg toegezegd bovenstaand traject te
ondersteunen met financiele en personele middelen. Daarnaast zal de provincie het ontwikkelen van
de mogelijkheden op het gebied van satellietfoto's en hennepvluchten voor haar rekening nemen.
Deze toezegging zal nader uitgewerkt worden door een werkgroep waarin de provincie
vertegenwoordigd wordt, onder leiding van de huidige projectleider.
De gezamenlijke partners hebben besloten dat de gelden die resteren na 31 december 2007 ingezet
moeten worden voor de implementatieperiode.
Een richtlijn voor die implementatieperiode is dat het wenselijk is om eind maart 2008 de definitieve
structuur vast te stellen.
Gedurende de implementatieperiode blijft de heer P. Mengde, burgemeester van Sevenum, bestuuriijk
verantwoordelijk.
Ten aanzien van de financiele afwikkeling merken wij op dat wij op dit moment nog geen volledig
overzicht van de kosten kunnen verstrekken vanwege het feit dat een aantal rekeningen nog niet
ontvangen zijn. Dit betreft m.n. de salariskosten van het vierde kwartaal.
Volgens een globaal overzicht zal naar verwachting uiteindeiijk een bedrag van circa € 12.000,-resteren van het totaaisubsidie.
Overeenkomstig de afspraak in het overleg worden als bijiagen met deze brief meegezonden:
■ Het evaluatierapport Hennepbestrijding "Groen Licht voor Het Groene Goud"
■ Hand-out van de presentaties bij het overleg
■ Foldermateriaal
Gezien het bovenstaande verzoek ik u in te stemmen met de inzet van het subsidie voor het project
Het Groene Goud ten behoeve van het impiementatietraject van de werkwijze Het Groene Goud in
2008.
Metyril

mr. dr. R.NVerneggen,
Stuurgroep Het Groene Goud
Ply. voorzitter
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Het Groene Goud
Evaluatierapport Hennepbestrijding
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4 4.

Evaluatie structuur project
Het Groene Goud
I Inleiding
Het Groene Goud is gestart als een doelstelling, namelijk de doelstelling dat
illegale hennep teruggedrongen moet worden. Om dit te bereiken is gekozen voor
het gebruik van de projectvorm, d.w.z. een samenstel van activiteiten waarbij
personele, financiele en andere middelen worden ingezet, gericht op het
verwezenlijken van een bepaald doel binnen een bepaald tijdsbestek.
Om het project de operationaliseren is een projectplani opgesteld, waarin onder
meer de projectstructuur, de financiering en het communicatieplan zijn
opgenomen2.
Het project heeft een looptijd van 5 juli 2006 tot en met 31 december 2007. In de
projectevaluatie moet bezien worden hoe het project in zijn te onderscheiden
onderdelen gefunctioneerd heeft. Daarna moet bezien worden hoe nu verder met
de hennepbestrijding.

Tomaten- of hennepplanten foto juli 2007
Samenvatting en Beslispunten

II

1.

Slagvaardige aanpak

doelstellingen zijn voor zeer groot gedeelte gerealiseerd. De
Koude grond:
partners zijn hierbij intensief betrokken geweest.
planning- en overlegstructuur is gerealiseerd. Ook het
Woningen:
ontmoedigingsbeleid in de vorm van hercontroles is opgepakt. Zowel politie als
woningcorporaties hebben de doelstelling inhoud gegeven en deels gerealiseerd.

I

2

Zie samenvatting projectorganisatie in bijlage 1.
Zie het Projectplan "Het Groene Goud" vastgesteld in het Bestuurlijk Platform d.d. 23-11-06
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C
De bestuurlijke aanpak heeft zich tot dusver beperkt tot informatie-uitwisseling en
incidentele gezamenlijke controles. Er is nog geen sprake van structurele
bestuursrechtelijke aanpak.
Schuren en Loodsen:
Er is in november 2007 gestart met het bezoeken van
loodsen en schuren die in het verleden op een of andere wijze verbonden zijn met
hennepteelt.
Voor een structurele toepassing van processen, modellen en protocollen dient een
systematisering bij de partners plaats te vinden.
Ontmoedigingsbeleid
2.
Communicatie-doelen bij koude grond zijn gerealiseerd. Bij de andere onderdelen
dient verankering en structurering een vaste plaats te krijgen.
3.
Innovaties
Op diverse onderdelen zijn er innovaties toegepast.
Lopende ontwikkelingen, ontwikkelpunten
4.
Er zijn diverse ontwikkelingen die nog lopende zijn. Daarnaast zijn er initiatieven
ontplooid die vragen om een vervoig. Om vernieuwende procedures te kunnen
opstarten is tijd nodig.
5.
•
•
•
•
•
•

•

Beslispunten
Hennepbestrijding voortzetten
Inbreng van partijen voor wat personeelscapaciteit betreft handhaven
De bestaande structuur van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg
bestendigen
Controles op de objecten koude grond enerzijds, woningen en
schuren/loodsen anderzijds voortzetten
Het inbedden van de structuur via het districtelijk driehoeksoverleg de
voorkeur geven
De mogelijkheden van inzet van coordinerende werkzaamheden en
administratieve ondersteuning in relatie met het districtelijk
driehoeksoverleg bezien
Benodigde financiele middelen via inbreng van partners afspreken

Informatiebijeenkomst uitvoering juli 2007
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III

Ontwikkelingen

1.
Organisatie
De organisatie is gaandeweg aangepast aan de eisen die er in de uitvoering aan
gesteld worden onder meer op het gebied van budgetbeheer en functionele
overlegvormen.
Stuurgroep
2.
De stuurgroep heeft de rol van platform waar de strategie voor Het Groene Goud
bepaald wordt. Daarnaast vormt de stuurgroep als eindverantwoordelijke voor de
uitvoering van het projectplan de directie van het project.
In het projectplan is tot uitdrukking gebracht dat de projectorganisatie een eigen
identiteit moest opbouwen. De verantwoordelijkheid voor het budgethouderschap
bij de stuurgroep, meer speciaal bij de voorzitter van de stuurgroep, en het
budgetbeheer bij de projectleider.
Er is een werkwijze gevonden waarbij enerzijds op formeel-juridische wijze een
beslissing over de besteding van middelen genomen wordt, anderzijds op een
snelle en efficiente manier op ontwikkelingen ingegaan wordt. (Zie bijlage 1)
De beslissingen en aanbevelingen van het Bestuurlijk Platform hebben daarbij als
leidraad gediend.
3.
Ambtelijke kerngroep
Gedurende het eerste half jaar is de ambtelijke kerngroep herhaalde malen bij
elkaar geweest. De kerngroep heeft daarbij zaken voorbewerkt, gegevens
aangedragen en onderdelen samengesteld. Deze groep heeft zich daarna
ontwikkeld tot een overleg waarin voorbeeldcasussen besproken werden, een
uitvoerings- of casusoverleg. Hieruit heeft zich het Plannings- en
Uitvoeringsoverleg ontwikkeld.
Plannings- en Uitvoeringsoverleg
4.
Het uitvoeringsoverleg, casusbesprekingen in gezamenlijk verband, ingebracht
door de politie, heeft plaatsgevonden vanaf december 2006. Vanaf juni 2007 is in de zin van het convenant Het Groene Goud- het overleg niet meer beperkt tot
casusbesprekingen, maar zijn gegevens uitgewisseld ten behoeve van beoordeling
van de noodzaak tot optreden, de planning en het vervolgtraject.
Hierbij beperkt het PnU-overleg zich niet tot de behandeling van casussen, maar
houdt zich ook bezig met planning van de onderdelen controles loodsen en
schuren en aanpak hennepteelt op de koude grond.
Het Plannings- en Uitvoeringsoverleg is het operationeel centrum geworden van
Het Groene Goud. In totaal is het PnU-(en casus-) overleg 16 keer bij elkaar
geweest.
De gemeente Horst aan de Maas heeft getekend voor de administratieve en
secretariele ondersteuning van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg.
Bij diverse gelegenheden hebben de onderscheiden partners van het project zich
actief ingezet in het kader van het project. Hierbij zijn de partners in staat
gebleken via vertegenwoordigingsconstructies efficient en effectief op to treden.
Dit geldt met name voor de gemeenten en woningcorporaties.
Werkgroep Administratieve Organisatie
5
In februari 2007 is er in het plenaire overleg van de ambtelijke contactpersonen
afgesproken dat er een werkgroep voor de beschrijving van de processen, de
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werkgroep Administratieve Organisatie (AO), in het leven geroepen werd. Deze
werkgroep, bestaande uit beleidsmedewerkers van drie gemeenten, van de politie,
het bureau financiele ontnemingen, het Openbaar Ministerie en Essent heeft in de
periode van maart tot eind mei 2007 de structuur bekeken en procedures
beschreven.
De werkgroep AO herbeoordeelt na enige tijd de beschreven procedures en vult
zonodig aan en stelt bij.
De processen zijn zodanig ingericht dat strafrechtelijke onderwerpen gevoegd
behandeld worden, verklaringen eenduidig zijn en in themazittingen aan de
rechter worden voorgelegd.
Dit proces is nodig om te zorgen dat draaiboeken en formulieren in de praktijk
toegepast worden en niet ongebruikt in de la verdwijnen.

IV

Huidige stand van zaken

1
Aanpak
Het Groene Goud is een project dat gericht is op bestrijding van
hennepteelt/hennepverwerking. Deze bestrijding krijgt vorm door een
gezamenlijke aanpak van diverse belanghebbende partijen.
De projectvorm is gebruikt om de mogelijkheden te verkennen, een structuur op
te bouwen, op een doelmatige manier gegevens uit te wisselen, de mogelijkheden
te beoordelen over het onderbrengen van de functies van het project in bestaande
structuren.
Het projectplan stelt twee resultaten centraal:
Organiseren slag- en daadkracht (Repressief)
i.
Ontwikkelen ontmoedigingsaanpak (Preventief)
ii.
Slag- en daadkracht
2
Doelstelling van het project was verhoging van de slag- en daadkracht door het
combineren van communicatieve, strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en
civielrechtelijke instrumenten, gericht op het realiseren van een
ontmoedigingsbeleid.
Om de slag- en daadkracht te verhogen is het nodig om informatie uit te wisselen.
De informatie-uitwisseling dient plaats te vinden binnen de daarvoor geldende
regels, gericht op bescherming van de privacy. Het project is aangemeld bij het
College voor Bescherming van Persoonsgegevens. De aanmelding is in alle
gemeenten bekend gemaakt. Het privacyprotocol Iigt ter inzage bij de
deelnemende gemeenten.
De uitwisseling van informatie maakt een gerichte beoordeling van casussen
mogelijk. Hierdoor rust het verzamelen van gegevens en de beoordeling van
verdachte situaties niet meer alleen op de schouders van de politie.
Ook in de aanpak kunnen zaken gedeeld worden. Dit betekent dat niet alleen de
politie de actie uitvoert, maar dat deelnemende partijen participeren: Essent,
gemeenten, woningcorporaties.
Hierbij worden zaken niet alleen vanuit de strafrechtelijke invaishoek benaderd.
Gepoogd wordt ook bestuurs- en civielrechtelijk op te treden.
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Met deze gezamenlijk aanpak wordt geprobeerd om starters in de hennepteelt of
te schrikken.
3
Ontwikkelen ontmoedigingsaanpak-speciale preventie
De combinatie van daadkracht en communicatie geeft een generaal preventief
effect bij de burgers in het algemeen, en speciaal voor degenen bij hennep wordt
aangetroffen. Naast strafrechtelijke vervolging, intrekken uitkeringen,
terugvordering van uitkeringen, ontnemingsvorderingen, verhaal van kosten
vanwege manipulatie van de meter en stroomdiefstal en schade aan de
(huur)woning, zal de persoon de komende jaren extra in de gaten worden
gehouden. De burgemeesters wijzen de hennepkweker daar ook op.
De combinatie van daadkrachtige aanpak, het inzetten van diverse instrumenten
ter bestraffing van de hennepkweker, het waarschuwen voor de gevolgen door
middel van communicatie en het in de gaten houden van betrapte
hennepkwekers, levert een aanpak voor de daadwerkelijke ontmoediging van
hennepkwekers op.
Ontwikkelen ontmoedigingsaanpak - generale preventie
4
Reeds in het projectplan is een grote rol voor communicatie voor het preventieve
effect weggelegd. Het project is erin geslaagd om voor de hennepbestrijding veel
aandacht te krijgen.

Grote belangstelling media voor hennepvluchten-september 2007

Communicatie
5
-Bij de feitelijke start van het project op 5 juli 2006 is er al de nodige publiciteit
geweest over Het Groene Goud.
-In september 2006 heeft Het Groene Goud in aanvulling op de hennepvluchten
van de KLPD-Luchtvaartdienst controles laten uitvoeren vanuit een vliegtuig. Dit
heeft ruime aandacht gehad in de Limburgse media.
-Een volgend moment waarop Het Groene Goud erin geslaagd is haar boodschap
van hennepbestrijding uit te dragen was de Hiltho. Het inrichten van een pseudohennepkwekerij in een container heeft aandacht van alle media getrokken in
binnen en buitenland.
-Daarna is bij diverse acties steeds door de woordvoerder van Het Groene Goud
de boodschap uitgedragen, onder meer bij het oprollen van een
hennepverwerkingsbedrijf in een loods in Oirlo. Daarbij zijn agrariers gewezen op
de verantwoordelijkheid die zij in dezen hebben.
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-In november 2006 heeft een eerste Nieuwsbrief het licht gezien.
-De aanpak van Het Groene Goud is vervolgens in een Iandelijke workshop,
georganiseerd door het Ministerie van Justitie toegelicht.
-In maart 2007 werd bekend dat Het Groene Goud voorgedragen was voor Politie
innovatie Prijs PiP. Het project was een van de drie genomineerden uit 47 landelijk
ingediende projecten. Helaas ging de hoofdprijs aan Het Groene Goud voorbij.
-Van maart tot juli 2007 is hard gewerkt aan systematisering van de processen
binnen het Groene Goud. Diverse stappen zijn daarbij gepubliceerd:
privacyprotocol via regionale dagbladen, ter inzage legging hiervan in
gemeentelijke weekbladen, aankondiging van de hennepvluchten en de
mogelijkheid dat de helikopter overal kon landen.
-In mei en juni 2007 is begonnen met de communicatie over de bakenactie
(onderdeel koude grond). Mede door inzet van een KLPD-helikopter heeft dit
voldoende aandacht opgeleverd voor de bakenactie.
-In juli 2007 zijn alle partijen op operationeel niveau in een gezamenlijke sessie
bij elkaar geweest om de verdere uitvoering van het project op elkaar of te
stemmen.
-In augustus en begin september 2007 is enorm veel aandacht geweest voor het
Groene Goud. De oorzaken hiervoor was een prima opgezette mediacampagne en
de inzet van helikopters, zowel van de KLPD als van een door de provincie
aangezocht particulier bedrijf, HeliCentre.
Na acties is steeds met de pers gecommuniceerd over resultaten. Bovendien zijn
diverse acties op de website vermeld.
V

De Partners

Essent Netwerk
Essent is convenantpartner in diverse hennepbestrijdingsprojecten. Na een
moeizame start is de samenwerking voorspoedig opgepakt. Essent is een vaste
deelnemer aan het Plannings- en Uitvoeringsoverleg. Essent is een belangrijk
leverancier voor de bevestiging van vermoedens van stroomdiefstal en de
aanwezigheid van een hennepkwekerij.(Preventief)
Daarnaast is Essent actief bij acties betrokken, onder meer ter beveiliging van
binnentredende opsporingsambtenaren.
T.b.v. het verhogen van het preventieve effect van het aantreffen van
hennepkwekerijen zijn afspraken gemaakt over afstemming van de werkwijze bij
acties en het voegen van zaken bij de rechter. Er is een principe-afspraak dat
eventuele meeropbrengsten van Essent deels ten goede komen van Het Groene
Goud.
Gemeenten
De zeven gemeenten van het samenwerkingsverband Bergen, Gennep, Horst aan
de Maas, Meerlo-Wanssum, Mook en Middelaar, Sevenum en Venray hebben zich
alien open en actief opgesteld. Dit geldt zowel voor de werkzaamheden in
werkgroepen of overleggen als bij de uitvoering. De gemeenten hebben niet
geschroomd verantwoordelijkheid te nemen, personeelscapaciteit beschikbaar te
stellen en zaken te organiseren. Zonder de andere gemeenten te kort te doen,
vermelden wij de extra-inspanningen van de gemeente Venray, Bergen, Horst aan
de Maas en Sevenum.
LLTB
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Al voordat het project begon te draaien was de LLTB actief betrokken door middel
van de organisatie van voorlichtingsavonden. Voor de feitelijke start had de LLTB
al een organisatie opgezet waar dankbaar gebruik van gemaakt is in het verdere
project. Zonder LLTB zouden de koude grond-acties onmogelijk geweest zijn. Juist
daar ligt een belangrijk exponent van de aanpak in preventief opzicht. Ook in
2007 heeft de LLTB zich bijzonder ingespannen om hennep actief te bestrijden.
De LLTB heeft in een eerste reactie gezegd te hopen dat er een vorm gevonden
wordt om volgend jaar hennepbestrijding gezamenlijk voort te zetten. Daarbij
heeft ze aangegeven dat hennepbestrijding ook in andere gebieden uiterst welkom
is.
Openbaar Ministerie
Het OM heeft vanaf de start zich op beleidsvoorbereidend en naderhand op
operationeel niveau ingezet voor de hennepbestrijding. Uiteraard hoort bij de
inspanningen niet onvermeld te blijven dat in de stuurgroep door de Officier van
Justitie een belangrijke inbreng geweest is.
Op operationeel niveau zijn er afspraken gemaakt met het OM over
themazittingen van Het Groene Goud bij de rechter.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de mogelijkheid van voegen van zaken
in de strafprocedure.
Politie district Venray
De politie heeft als aanjager voor het project Het Groene Goud gediend. De eerste
contacten zijn door de politie gelegd. De politie is een onmisbare schakel in het
project vanwege de aanlevering en coordinatie van gegevens enerzijds, maar ook
vanwege beleidsinbreng en schakel tussen diverse instanties (bijvoorbeeld KLPD).
Politie is nodig bij gerichte opsporingsacties en ter beveiliging bij diverse
gelegenheden.
In de afgelopen periode heeft hennepbestrijding prioriteit gehad bij de politie.
Provincie Limburg
De provincie heeft van meet of aan een belangrijke rol gespeeld. Zij heeft
meegewerkt aan het convenant, is initiatiefnemer voor het projectplan, heeft Het
Groene Goud gefaciliteerd op het gebied van financiele middelen, maar ook op
personeel gebied. Zo hebben de juridisch medewerkers van de provincie het
concept voor het privacyprotocol opgesteld, deelgenomen aan overleggen over het
juridisch stappenpian, medegewerkt aan het opstellen van de modelbeschikking
voor gemeenten en op andere terreinen van advies gediend.
Daarnaast heeft de provincie meegewerkt aan een herbestemming van gelden
waardoor ook in 2007 het project voldoende gefaciliteerd werd.
De provincie heeft in 2007 extra-middelen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren
van hennepvluchten.
In samenspraak met de provincie is gebruik gemaakt van recentelijk opgerichte
Groene Brigade. Deze "groene" opsporingsambtenaren hebben zowel op
operationeel niveau als in presentatie en planning een zeer waardevolle rol
vervuld.
UWV
In de operationele sfeer is de inbreng van UWV erg waardevol gebleken. Juist
deze partner blijkt in staat om op korte termijn gegevens aan te reiken is,
investeert in (vaste) deelname aan het PnU-overleg en neemt
verantwoordelijkheid in het vervolgtraject.
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Woningcorporaties Destion, Wonen Limburg, Woonmaatschappij Maasland
Per 1 januari 2007 zijn de corporaties Wonen Maasduinen en Woningstichting De
Vuurkuul gefuseerd tot Destion.
De woningcorporaties hebben de aanvankelijke verschillen in aanpak op elkaar
afgestemd en zijn tot een werkafspraak gekomen waarbij hennepkwekers gelijk
behandeld worden. De consequente houding van de woningcorporaties in de
aanpak van hennepkwekers en de communicatie daarover geeft een preventief
effect dat zijn vruchten nu al afwerpt. In 16 gevallen zijn hennepkwekers met
meer dan 5 hennepplanten in hun woning uit hun woning gezet.
Regiopolitie Limburg-Noord
Ook de regiopolitie heeft een belangrijke rol vervuld in het project. De regeling
van de persoonsgegevens is door de regiopolitie getoetst. Het bureau Financiele
Ontnemingen (BFO) heeft zich geweldig ingespannen op het gebied van
werkwijzen, protocollen en modelformulieren. Daarnaast heeft het BFO een vaste
deelnemer afgevaardigd naar het PnU-overleg.

VI

Resultaten

Slag- en daadkracht
a.
In 2006 zijn er in totaal 17 casussen door de politie bij de diverse partners ter
sprake gebracht. Tot eind november 2007 zijn er 72 casussen de revue
gepasseerd, waarvan sinds 31 mei 2007 via het Plannings- en Uitvoeringsoverleg
33 zaken.
Er zijn in 2007 tot 5 november meer dan 17.000 planten via ruiming van
woningen, loodsen en schuren geruimd en vernietigd.
Er is ruim 20 kilo kant en kiare hennep aangetroffen.
Tot dusver zijn er 46 personen strafrechtelijk veroordeeld. Vanwege het
tijdsverloop dat inherent is aan strafrechtelijke procedures, betreft het merendeel
van dit aantal, zaken uit 2006.
Sinds de start van het project zijn er 15 woningen ontruimd.
Diverse uitkeringen zijn verlaagd of zelfs beeindigd in verband met het verzwijgen
van werkzaamheden en/of inkomsten.
Circa 30 personen zitten in een hercontroletraject.
Bij de controles in het kader van de koude grond acties werden slechts circa 700
hennepplanten aangetroffen (in 2005 circa 35.000 hennepplanten, waarbij alleen
vindplaatsen met meer dan 500 hennepplanten zijn meegeteld).
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b.
Ontmoediging
Sprekende resultaten zijn onder meer het terugdringen tot marginale aantallen
van het aantal hennepplanten op de koude grond.
Daarnaast is merkbaar dat steeds meer mensen zich realiseren wat de gevolgen
van de aanwezigheid van hennepplanten zijn.
Daarnaast zijn er onlangs publicaties geweest die erop wijzen dat de succesvolle
aanpak van de hennep leidt tot fors hogere prijzen.

c.
•
•
•
•
•

Spin off
Veiliger gevoel agrariers omdat er geen professionals bij hennepteelt in
mais betrokken zijn
Ontdekking drugslab
Ontdekking hennepkwekerij in opbouw
Bewustwordingsproces van gevolgen toelaten hennep in woningen en
schuren/loodsen is op gang gebracht
Voorlichting aan boeren over maatregelen tegen het verhuur van schuren
en loodsen aan hennepkwekers
Nog (verder) to ontwikkelen aanpak van objecten in preventief opzicht:

d.
•

Acties schuren en loodsen
Voor de aanpak is intussen een draaiboek geschreven. Op 13 november
2007 wordt het startschot gegeven voor een gezamenlijke actie van
gemeentelijke handhavers en politie. De Groene Brigade is ook
beschikbaar. In onderling overleg zullen verdere controles gepland worden.
De werkzaamheden worden met name uitgevoerd door medewerkers
Handhaving van de gemeenten onder begeleiding van

•

Acties woningen
Het oprollen van hennepkwekerijen in woningen heeft gedurende het hele
project aandacht gekregen. Uitgangspunt was repressief optreden.
Intussen hebben de deelnemende woningcorporaties hun huurders laten
weten dat de aanwezigheid van meer dan vijf (5) hennepplanten in de
woning leidt tot ontruiming van de woning, vrijwillig of op rechterlijke
uitspraak. Uit recente ervaringen blijkt dat de huurders op de hoogte zijn
van de consequentie bij de aanwezigheid van meer dan vijf hennepplanten.
Hercontroles gericht op persoonlijke preventie, worden via het PnU-overleg
regulier ingepland.
De preventieve werking van Het Groene Goud kan zich verder uitstrekken,
ni. tot het geven van voorlichting, het wijzen op de gevaren van
Project voor bestrijding van illegale hennepteelt
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hennepkweken (brandgevaar, het zich niet meer kunnen onttrekken aan
het criminele milieu)
Eind november en begin december 2007 zal in enige wijken in Venray met
een voorlichtingscampagne begonnen worden. Daarnaast wordt een actie
voorbereid
e.
•

•

•

•
•

Nog (verder) te ontwikkelen werkwijzen:
Bestuursrechtelijke handhaving: modellen, plan van aanpak, personele
capaciteit zijn beschikbaar. Afspraak is dat zo spoedig mogelijk een
geschikte casus opgepakt wordt. Deze aanpak moet echter nog verder
ontwikkeld worden. In verband met bestuursrechtelijke procedures en
termijnen is hier meer tijd voor nodig;
Werkwijze controles schuren en loodsen inbedden in reguliere controles
gemeenten: controles van loodsen en schuren is belangrijk in het kader
van een preventieve werking van het project. Vanwege de
bestuursrechtelijke mogelijkheden is dit met name een onderdeel dat door
gemeenten opgepakt kan worden in het kader van de toezichthoudende
taak op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Hierbij
vormen de risico's bij controles door gemeenten een belangrijk
aandachtspunt;
Aanpak uitkeringsgerechtigden: in een aantal gevallen gaat het bij
hennepkwekers om gemeentelijke of UWV-uitkeringsgerechtigden. Op dit
moment ontbreekt de vaste structuur voor het aanpakken van
uitkeringsgerechtigde hennepkwekers. (Brief burgemeester)
Aanpak hennepkwekers met eigendomswoningen
De keuze voor de (kleinschalige) aanpak van Het Groene Goud en het
belang van de diverse partners leiden ertoe dat consequent gefocust is op

VII Projectvorm
Beoordeling voortzetting aanpak hennepbestrijding
1
Uit bovengaande resultaten blijkt duidelijk een positief saldo, ondanks het feit dat
een verdere uitwerking en structurering van de bovengenoemde objecten
noodzakelijk is.
Projectvorm
2
De stand van zaken rond besluitvorming is zodanig dat het goed mogelijk is de
huidige functies van Het Groene Goud in de bestaande structuren in te bedden.
Voorwaarde voor het voortzetten van hennepbestrijding is dan wel dat de functies
voldoende armslag krijgen om het doel ontmoediging te bereiken. Het bieden van
voldoende armslag is een verantwoordelijkheid van de partners gezamenlijk. Er is
duidelijk behoefte aan een coordinator.
Schaal project
3
Bij de start van het project is gekozen voor een aanpak op politiedistrictniveau.
Het werkgebied is overzichtelijk, er is sprake van een duidelijke samenhang zowel
op bestuurlijk als op ambtelijk en medewerkersniveau. Er sprake van meer
dwarsverbanden waardoor coordinatie van acties en het oppakken van
onderwerpen vereenvoudigd wordt. Het niveau van samenwerking werkt een
gedeelde, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van de doeleinden
in de hand.
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Het samenwerkingsverband is ook weer niet zo groot, zodat het een ver van mijn
bedshow wordt. Alle partijen hebben een wezenlijke inbreng in het project.
Zinvol project?
4
Het project kent een duidelijk doel: het gezamenlijk werk maken van de
bestrijding van hennepteelt. Hierbij hoort dat partners zowel op bestuurlijk als op
uitvoeringsniveau hun verantwoordelijkheid nemen. Omdat betrokkenen elkaar
kennen is het delen van de verantwoordelijkheid gemakkelijk gebleken.
Heel veel respons komt met name op zaken waar in nauw verband samen
opgetrokken wordt, zoals bij de hennepvluchten, maar ook bij het Plannings- en
Uitvoeringsoverleg. Hierbij komt de meerwaarde van de samenwerking duidelijk
naar voren.

Positieve resultaten
5
Resultaten daadkracht en ontmoedigingsaanpak koude grond zijn behaald als
gevoig van een goedgestructureerde aanpak, waarin diverse partijen
geparticipeerd hebben.
Het aantal aangetroffen hennepplanten is een fractie van het aantal van twee jaar
geleden. De aangetroffen aantallen zijn dermate klein dat er geen sprake is van
professionele teelt. Hierdoor is er ook geen sprake van de uitwassen die met
professionele hennepteelt samenhangen: vernielen van oogstgewassen,
bedreigingen. Door de deelnemers aan de bakenactie is actief meegewerkt. De
massale inzet bij de hennepvluchten door de partners van Het Groene Goud heeft
geleid tot het gewenste effect, nl. ontmoediging voor (professionele)
henneptelers.
De inbreng van de Groene Brigade niet alleen bij de controle-acties, maar ook op
het gebied planning van helikoptervluchten en grondploegen, is uitermate goed
bevallen.
De politie zal de agrariers, niet-deelnemers van de bakenactie, bij wie meer dan
20 hennepplanten zijn aangetroffen, hier nog op aanspreken.
Na een ruime aanloopperiode heeft het Plannings- en Uitvoeringsoverleg zich
ontwikkeld overeenkomstig de doelstellingen: in gezamenlijkheid worden de zaken
voorbereid, uitgevoerd en gecontroleerd in het kader van het volgtraject.
Het maken van een afspraak door de woningcorporaties waarbij den lijn t.a.v.
ontruimen van woningen is getrokken is een goed resultaat. Op dit moment zijn er
al 14 woningen ontruimd.
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In het Plannings- en Uitvoeringsoverleg wordt afgesproken welke instantie
hoofdverantwoordelijk is voor een casus en het vervolgtraject. De beoordeling van
de noodzaak tot beveiliging van uitvoerders wordt meegenomen.
Hercontroles in het kader van het ontmoedigingsbeleid worden structureel
opgepakt. Hierbij wordt een verdeling van taken toegepast aan de meest gerede
partij.
De gegevensuitwisseling binnen het Groene Goud loopt goed. Niet langer is de
politie de instantie die de gegevens verwerkt, aanlevert en doorgeeft. Dit verloopt
nu via het project Het Groene Goud.
De uitwisseling van gegevens is een meerwaarde voor de effectieve aanpak van
de hennepbestrijding.
Ten behoeve van de uitvoering zijn er gezamenlijk opgestelde en uitgewerkte
protocollen en draaiboeken beschikbaar.
6
Innovaties
Op het gebied van communicatie is er een presentatie geweest van de
hennepbestrijding en het ontmoedigingsbeleid bij de Hiltho.
Bij een bijeenkomst in juli 2007 hebben alle deelnemende partijen gezamenlijk
afspraken gemaakt over de uitvoering van de verschillende onderdelen.
Nieuwe methodieken zijn ontwikkeld op het gebied van communicatie van de
aanpak van hennepteelt op de koude grond door middel van gerichte acties,
voorlichting en interviews.
Bij de opsporing van hennepplanten op de koude grond is gebruik gemaakt van
nieuwe zaken als GPS-plaatsbepaling van hennepplanten, de inzet van
gemeenschappelijke grondploegen, vernietiging van hennepplanten door
gemeenten.
Het Plannings- en Uitvoeringsoverleg heeft zich ontwikkeld uit het casus/uitvoeringsoverleg. In dit overleg komen zowel de verwerking van signalen,
planning en uitvoering van acties als vervolgtrajecten aan de orde. Tevens worden
nieuwe ontwikkelingen besproken, in gang gezet en gedeeld met de partners in
het project.
Het delen van informatie en samenwerken met deelnemende partijen is zeker
Er is een volgsysteem opgezet voor een gerichte aanpak bij signalen, bij het
houden van acties en het volgen van locaties en personen die gerelateerd zijn aan
hennepplanten.
Er is een bestuursrechtelijk stappenpian en modelaanschrijving/modelbeschikking
voor de bestuursrechtelijke aanpak beschikbaar.
De gezamenlijke controles van schuren en loodsen is opgepakt.
De LLTB geeft haar leden adviezen over de risico's bij het verhuren van schuren
en loodsen.
Er is een procedure opgesteld voor het inschakelen van de KLPD-Luchtvaartdienst
bij opsporingsacties vanuit de lucht.
VIII Aandachtspunten nieuwe structuur
Algemeen
• Structuur voortzetting hennepbestrijding overlegvormen
o Bestuurlijk
o Ambtelijk
▪ Overdraagbaarheid huid
• Werkgebied
• Financiele inbreng bij voortzetting
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•
•

Voortzetting benadering objecten koude grond, woningen en schuren en
loodsen
Formalisering van gegevensuitwisseling volgens Wet bescherming
persoonsgegevens

Organisatorische aspecten
• Er is (nog) geen handboek voor de toepassing van protocollen,
handboeken, procedures en modellen beschikbaar
• Implementatie/herimplementatie van het gebruik van
standaardformulieren (vooral in het kader van ruimen en in beslagneming
bij hennepkwekerijen)
• Borgen procedures conform protocollen en draaiboeken
• Volledig realiseren voornemens opgenomen in het communicatiedeel van
het projectplan "Het Groene Goud"
• De website www.hetaroenegoud.info opnieuw opzetten en ontwikketen
• De mogelijkheden van nieuwe communicatiemiddelen (fmancieel) open
houden
• Uitbreiding van de doelgroep voor deelname aan de bakenactie tot alle
agrariers mogelijk maken
• De uitwisseling van persoonlijke gegevens voortzetten op basis van de
ervaringen van Het Groene Goud. Verantwoordelijkheid hiervoor regelen
Planning
• In de procedure opnemen dat niet-deelnemers van de bakenactie, bij wie
hennepplanten in oogsten zijn aangetroffen, strafrechtelijk vervolgd
worden
• De uitvoering van planningen zoals het controleren van schuren en loodsen
in de praktijk borgen
• Afstemming voor uniforme en bij voorkeur gelijktijdige uitvoering van de
onderdelen van het project zoals koude grond-acties en controles
schuren/loodsen
• Tijdsverloop actie en strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen beperken
Inhoudelijk
• Opdoen van praktijkervaringen gericht op afnemen/ontnemen voordelen
van stroomdiefstal bij hennepkwekerijen mogelijk maken
• Opdoen van ervaringen met zaken waarbij bestuursrechtelijk opgetreden
wordt mogelijk maken
• Planning en uitvoering strafrechtelijke vervolging en voeging als civiele
partij bij themazitting van de rechter
• Niet-deelnemers aan de bakenactie, op wiens percelen hennepplanten zijn
aangetroffen, aanspreken op aanwezigheid hennepplanten
• Gevolgen van samenwerking bij hennepbestrijding voor
intrekking/verlaging uitkeringen en terugvordering uitkering inzichtelijk
maken
• Gevolgen van samenwerking bij hennepbestrijding voor
vergunningverlening inzichtelijk maken
• Activiteiten van Het Groene Goud zoals controles, aanwezigheid hennep in
loodsen en schuren inbedden in het reguliere werk
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IX

Verkenning toekomstige structuur

1
Stategisch niveau
Op strategisch niveau speelt het districtelijk driehoeksoverleg een belangrijke rol.
Hier zitten straf- en bestuursrecht aan tafel. Het driehoeksoverleg heeft een
belangrijke initierende en strategiebepalende rol.
Het convenant is ondertekend door een aantal andere partners die echter niet in
dit overleg participeren.
De deelname van de partners LLTB, provincie Limburg, UWV, en (aanvankelijk 4)
drie woningcorporaties, naast de partijen van het districelijk driehoeksoverleg,
vormen beslist een meerwaarde voor de hennepbestrijding, zowel op preventief
(uitbreiding doelgroepen) als repressief gebied.
Het is echter niet doenlijk om voor den districtelijk integraal project een apart
overleg (het huidige Bestuurlijk Platform) in het leven te roepen. Anderzijds moet
er sprake zijn betrokkenheid bij de doelstelling van het project. Een praktische
oplossing is dat aangehaakt wordt bij het driehoeksoverleg indien er behoefte is
aan een breed overleg. Bestuurlijke aandacht van alle partners is noodzakelijk om
het samenwerkingsverband in stand en de feitelijke aanpak mogelijk te houden.
Vanuit het overleg van de ambtelijke contactpersonen wordt voorgesteld om
hennepbestrijding via Het Groene Goud als vast agendapunt bij het districtelijke
driehoeksoverleg mee te nemen.
Voorts wordt vanuit het ambtelijke voorbereidingsoverleg meegegeven dat met
alle bestuurlijke partners in het Bestuurlijk Platform van Het Groene Goud
besproken moet worden in hoeverre er behoefte bestaat aan een jaarlijks overleg.
Het voortzetten van het leggen van de verantwoordelijkheid voor de
hennepbestrijding/Het Groene Goud bij een van de portefeuillehouders van het
districtelijk driehoeksoverleg ligt voor de hand.
Tactisch niveau
2
Via het ambtelijk voorbereidingsoverleg van de districtelijke driehoek wordt de
aanpak en doorontwikkeling van de hennepbestrijding voorbereid en uitgewerkt.
Het is wenselijk om een- of tweemaal per jaar met alle contactpersonen van de
convenantpartners te kunnen overleggen. De contactpersonen moeten elkaar ook
in kleinere verbanden kunnen vinden. De samenwerking met dezelfde personen in
andere verbanden vormt hierbij beslist een voordeel, maar is ook noodzakelijk. Dit
is een uitvloeisel van het Privacyprotocol. Informatie-uitwisseling van en naar
gevoelige persoonsgegevens loopt daarbij via de contactpersonen bij elke
instantie.
Uitgangspunt is dat de betrokken contactpersonen elkaar gemakkelijk moeten
weten te vinden.
3
Operationeel niveau
Het plannings- en uitvoeringsoverleg wordt voortgezet. Het PnU-overleg kent een
aantal vaste leden: politie, UWV, Essent, gemeenten en O.M. Daarnaast heeft in
2007 het Bureau Financiele Ontnemingen BFO, onderdeel van de Regiopolitie
Limburg-Noord als deelnemer gefunctioneerd. De inbreng van het BFO is een zeer
wezenlijke factor, omdat dit de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld eigenaren van
woningen, waarin hennepplanten worden aangetroffen, aan te pakken. Bovendien
is het BFO de schakel naar de Belastingdienst. Ook heeft het BFO in een aantal
processen als adviseur opgetreden. Gelet op de ervaringen van het BFO met het
Project voor bestrijding van illegale hennepteelt
Postbus 6812 I 5975 ZG Sevenum T: 077-4677555 I F: 077-4672965
I: www.hetgroenegoud.info I E: hetgroenegoud@sevenum.n1
Gesubsidieerd door de Provincie Limburg

15

project Hektor in Venlo, is dit beslist een meerwaarde. Bezien moet worden of de
inbreng van het BFO gecontinueerd kan worden.
Partners kunnen op uitnodiging of eigener beweging het overleg bijwonen. Het
verdient de voorkeur om, net als nu, waar mogelijk met
vertegenwoordigingsconstructies te werken. Ook is het een voordeel als dezelfde
persoon aan het overleg deelneemt. Dit schept duidelijke lijnen.
De ervaringen waarbij het voorzitterschap bij een van de partners, die niet of niet
alleen op strafrechtelijk viak werkzaam is, gelegd wordt, zijn positief. Het verdient
aanbeveling deze constructie in de toekomst voort te zetten.
Een belangrijk onderdeel van het PnU-overleg is het beheren van de persoonlijke
gegevens in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dit
onderdeel vergt voortdurende, kwalitatieve aandacht.
Het beheer van de gegevens moet geinstitutionaliseerd worden op grond van de
WBP. Dit houdt onder meer in dat er een verantwoordelijke voor het
gegevensbeheer moet zijn.
Verbinding niveaut/Coordinator
4
Er dient een verbinding te zijn tussen de districtelijke driehoek en het PnUoverleg.
In het ambtelijk voorbereidingsoverleg is benadrukt dat er -in ieder geval op dit
moment- behoefte is aan een (parttime) coordinator.
Bij de rol van coordinator hoort de verantwoordelijkheid voor planning en
realisatie volgens het vooraf vastgesteld plan.
Gelet op het snijvlak van functies ligt voor de hand dat deze persoon
verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer. Inherent aan deze rol is het
initierende karakter voor innovaties.
De mogelijkheden en beperkingen om deze constructie te realiseren liggen bij het
districtelijk driehoeksoverleg, in het bijzonder de gemeente Venray.
Overigens is bovenbedoelde opbouw zodanig dat ook andere thema's hieraan
toegevoegd kunnen worden.
Ondersteuning
5
De rollen van coordinator en administratief ondersteuner laten zich rnoeilijk
verenigen. Indien dit toch gebeurt is het risico groot dat de coordinerende taken
naar de achtergrond schuiven.
De rollen van gegevensverwerker en gegevensbeheerder zijn niet goed te
verenigen. Daarnaast is het belangrijk dat geautomatiseerde verwerking goed
geregeld is.
In een samenwerking met zoveel partijen is het noodzakelijk dat een persoon die
coordinatie voor zijn rekening kan nemen. Gepleit wordt voor voldoende
administratieve ondersteuning.
Voor de uitwisseling met andere instanties blijft de constructie met
contactpersonen, die informatie van en naar het Groene Goud geleiden,
noodzakelijk.
Middelen
6
Bovenstaande aanpak valt of staat met een goede basis. Die wordt gevormd door
een goede samenwerking en het kunnen beschikken over voldoende en juiste
middelen.
Deze middelen omvatten onder meer personele capaciteit en financien, maar ook
automatisering.
Besproken moet worden in hoeverre de partners bijdragen in de exploitatie van de
hennepbestrijding. Een voorstel gaat hierbij.
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Aangeschafte middelen (website, GPSmap, promotiemiddelen en bijbehorende
software) horen bij de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van
de hennepbestrijding.
Omvang werkgebied
X
Een van de doelstellingen van het project Het Groene Goud is dat de opgedane
ervaringen ten goede komen van andere regio's.
De LLTB-leden van de afdelingen Noord- en Midden-Limburg hebben te kennen
gegeven dat zij de uitbreiding van de aanpak van Het Groene Goud naar die
gebieden voorstaan. De LLTB is bereid om dezelfde aanpak te hanteren als in het
district Venray. Door omliggende gemeenten is eenzelfde signaal afgegeven.
De aanpak van Het Groene Goud is niet zonder meer uit te breiden over een
groter werkgebied.
De aanpak is gerealiseerd na ampel overleg, informatiebijeenkomsten,
voorlichting, planning met diverse instanties en met voortdurende inzet van
financiele en personele middelen van alle deelnemende instanties. Om de aanpak
te realiseren moet het mogelijk zijn persoonsgegevens uit te wisselen. Die
uitwisseling is strikt en formeel geregeld. Het ontbreken van een formele regeling
'evert in de praktijk onoverkomelijke problemen op.
De samenwerking van partijen die in meerdere bestaande verbanden en
structuren met elkaar te maken hebben vereenvoudigt de gezamenlijke aanpak
aanzienlijk. Daarnaast speelt de overzichtelijk omvang van het werkgebied een
belangrijke rol. Deze samenhang is nodig om tot goede uitvoering te komen.
Daarnaast is het noodzakelijk draagvlak en medewerking te krijgen van agrariers
en ondernemers. Met de aanpak wordt immers een preventief effect beoogd.
Voor koude grond-acties (hennep in macs en natuurgebieden) is het vliegen alleen
niet voldoende. Opsporing vanuit de lucht blijft opsporing. Opsporing is repressief.
Preventieve effecten worden pas bereikt als de hennepkweker ontmoedigd wordt.
Door de agrariers en gemeenten te betrekken bij de controles en dit duidelijk te
signaleren wordt preventie bereikt.
Preventie stoelt op slagkracht en resultaat enerzijds en op goede communicatie
anderzijds. In beiden moet geInvesteerd worden.
Uitbreiding van het werkgebied is mogelijk, doch kan het beste plaatsvinden
binnen bestaande samenwerkingstructuren. In het huidige werkgebied is dit op
politiedistrictniveau. Aangezien het aanhaken aan bestaande
samenwerkingstructuren belangrijk is, kunnen deze verbanden in andere regio's
uit meer of minder deelnemers bestaan.
Hierbij kan de hierboven gehanteerde systematiek voor de uitvoering als leidraad
dienen. Van modellen, protocollen en draaiboeken kan natuurlijk gebruik gemaakt
worden. Het verdient aanbeveling de modellen, protocollen en draaiboeken te
systematiseren, zodat ervan eenvoudig gebruikgemaakt kan worden.
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XI

Voorstellen voortzetting Hennepbestrijding

1
Voortzetting project
De taken die opgepakt moeten worden voor het bestrijden van hennepteelt zijn:
• Systematisering structuur
• Hanteerbaar en werkbaar maken structuur
• Initieren van vernieuwingen volgens projectplan
• Voortgang van in gang gezette ontwikkelingen begeleiden
• Schakel tussen strategisch, tactisch en operationeel overleg
2
Bestuurlijk platform
De Districtelijke Driehoek is verantwoordelijk voor de hennepbestrijding in het
kader van Het Groene Goud.
Functie: Het nemen van strategische beslissingen over hennepbestrijding.
3
Bestuurlijke verantwoordelijke
Een van de bestuurders van het districtelijk driehoeksoverleg is verantwoordelijk
voor hennepbestrijding/Het Groene Goud
Functie: Dagelijkse bestuurlijke leiding en co6rdinatie.
4
Coordinator
Het is van belang dat gedurende een overgangsperiode een coordinator
beschikbaar is. Bezien moet worden of dit in het kader van inbedding van
hennepbestrijding in bestaande structuren gerealiseerd kan worden.
5
Ambtelijk voorbereidingsoverleg
Deelnemers zijn coordinator, alle contactpersonen deelnemende instellingen van
Het Groene Goud, eventueel uit to breiden met noodzakelijk geachte deskundigen.
Functie
Voorbereiding, beoordeling voorstellen van taken en uitvoering van het Groene
Goud. Hiervoor kunnen werkgroepen geformeerd worden.
Vergaderfrequentie
Eenmaal of tweemaal per jaar.
6
Plannings- en Uitvoeringsoverleg
Voortzetting van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg is niet alleen wenselijk,
maar zelfs noodzakelijk. Het PnU-overleg is een onmisbare schakel tussen
slagkracht en preventie.
Bezetting
Vaste deelnemers: politie, UWV, Essent, (een vertegenwoordiging van)
gemeenten, Openbaar Ministerie, (een vertegenwoordiging van)
woningcorporaties, coordinator.
Andere organisaties kunnen het overleg bijwonen.
Functie
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Beoordeling noodzaak aanpak casussen hennep, planning en uitvoering actie
(datum, betrokken partijen), bespreking resultaat, planning en uitvoering
vervolgtrajecten.
Vergaderfrequentie
Eerimaal per 2 weken. Mogelijkheid spoedzaken via telefonisch overleg to regelen.

XII

Resultaten overleg Bestuurlijk Platform

Op 29 november 2007 is er een overleg van de bestuurlijk verantwoordelijken
voor het project Het Groene Goud gehouden.
Dit heeft de volgende standpunten opgeleverd.
•
•
•

Voortzetting Hennepbestrijding
Algemeen
Koude grond
Objecten
Woningen
Schuren en loodsen

•

Borgen hennepbestrijding via aanpak Het Groene Goud
o Bestuurlijke verantwoordelijkheid
o Inzet deelnemende organisaties
o Communicatie
o Administratieve ondersteuning
o Uitwisseling Persoonsgegevens
o Financiele middelen
Overdraagbaarheid verworvenheden Het Groene Goud

•

-0-0-0-0-0-0-0Project voor bestrijding van illegale hennepteelt
Postbus 6812 I 5975 ZG Sevenum I T: 077-4677555 I F: 077-4672965
I: www.hetgroenegoud.info E: hetgroenegoud@sevenum.n1
Gesubsidieerd door de Provincie Limburg

19

Bijiage
Organ isatie project bij start
Schematisch weergegeven zag de organisatie er als volgt uit:
Bestuurlijk Platform
(bestuurlijke vertegenwoordigers convenantpartijen)

Stuurgroep

Ambtelijk uitvoeringsoverleg

(bestuurlijk trekker gemeenten, Officier van Justitie, Chef
politiedistrict Venray. Ondersteund door projectleider
Groene Goud)

(ambtelijke vertegenwoordigers van de
convenantpartners)

Ambtelijk kerngroep uitvoering
(coordinator fraudebestrijding Essent, communicatieadviseur
Groene Goud, provincie Limburg, LLTB. Politie Venray,
projectleider)

1. Bestuurlijk platform
In het bestuurlijk platform hebben alle bestuurlijk vertegenwoordigers van de
convenantpartijen zitting. Dit overleg is bestemd voor het formuleren van het
beleid en aanpak in grote lijnen, het evalueren van de aanpak en de resultaten en
het nemen van beslissingen t.a.v. richting en instrumenten voor de aanpak van de
illegale hennepteelt.
De vaststelling in dit orgaan laat de verplichting onverlet om zaken waarbij
middelen ingezet worden van de onderscheiden organisaties ter formele
vaststelling voor to leggen aan het bestuur van die organisaties. Het bestuurlijk
platform is uiteindelijk in de looptijd van het project tweemaal bij elkaar gekomen,
op 23 november 2006 en 29 november 2007.
2. Stuurgroep
Voor de bestuurlijke leiding, de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk
platform, het toezien op en het bewaken van de uitgangspunten van het
convenant, planning en uitvoering binnen het project is er een stuurgroep. Deze
bestaat uit een bestuurlijk trekker, gekozen uit de burgemeesters van de
gemeenten die ressorteren onder de districtelijke driehoek, de bij dit overleg
betrokken Officier van Justitie en de politiechef van district Venray. De stuurgroep
zou worden ondersteund door de coordinator. De stuurgroep is 12 maal
gedurende de looptijd bij elkaar gekomen.
3. Ambtelijk uitvoeringsoverleg
Er is een overleg van de ambtelijke contactpersonen bij de convenantpartners. Dit
plenair overleg vindt een- tot tweemaal per jaar plaats. Hierin worden de
bespreekpunten voor de bestuurlijk platform voorbereid.
Het ambtelijk uitvoeringsoverleg is tweemaal bij elkaar gekomen.
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(
4. Ambtelijke kerngroep uitvoering
In het overleg van de kerngroep vindt de coordinatie van de acties met als
belangrijkste doel het efficient en effectief inzetten van menskracht en middelen.
Deze kerngroep is in totaal vijfmaal bij elkaar geweest.
Projectorganisatie
5
De Iooptijd van het project is anderhalf jaar, van 5 juli 2006 tot en met 31
december 2007.
De projectorganisatie omvat een projectleider voor 1.000 uur gedurende Iooptijd,
50 uur communicatieve en 40 uur administratieve ondersteuning.
Sinds maart 2007 is hieraan een medewerker secretariele en communicatieve
ondersteuning toegevoegd. Alle deelnemers aan het convenant Het Groene Goud
hebben eigen inbreng in het project gehad.
De additionele (tijdelijke) middelen voor de projectorganisatie, beheer internetsite
www.hetgroenegoud.info en "calamiteiten"fonds zijn verschaft door Provincie
Limburg.
Vanuit de organisatie van de gemeente Sevenum zijn faciliteiten ter beschikking
gesteld voor de projectorganisatie en is ondersteuning geboden.
Dekking project
6
In de dekking van de financiele middelen van het project is voorzien door de
deelnemende organisatie. Dit is met name ingevuld door middel van inzet van
personeelscapaciteit voor diverse activiteiten, uiteenlopend van
beleidsvoorbereidende tot uitvoerende werkzaamheden.
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben bij besluit van 19 juli 2006 subsidie
toegekend voor additionele middelen zoals de inzet van capaciteit voor
projectleiding en communicatieve en administratieve ondersteuning, voor
doorontwikkeling van de website en het oprichten van een fonds waaruit de
kosten voor agrariers bestreden konden worden (het zgn. calamiteitenfonds). Bij
besluit van 14 augustus 2007 is ingestemd met een herbestemming van de gelden
van het zgn. calamiteitenfonds. De definitieve vaststelling van het subsidie vindt
plaats op basis van een aanvraag met de inhoudelijke eindrapportage. Dit kan pas
afgerond worden na het einde van het project.
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Bijlage
Het Groene Goud Begroting kosten Hennepbestrijding
2008
Communicatiemiddelen
-Website
-Communicatiemiddelen

8.000
2.000

10.000

Volgsysteem
-kosten personeel en automatisering volgsysteem

8.000

8.000

Coordinatie
-Coordinatie- en beleidsondersteuning
-coordinatie bescherming persoonsgegevens

10.000
2.000

12.000

Inzet personeelscapaciteit
-Brandweer
-Buitendienst
-Juridische ondersteuning
-Inzet Groene Brigade
-Toezichthouders
Kosten con trolesystematiek
-Kosten hennepvluchten

pm
pm
pm
pm
pm

-Satellietfoto's
Ruimingskosten
-Buitendienst (gemeentelijke dienst)
-Inschakeling ruimingsorganisatie

p.m.

16.250

2.000
20.000

22.000

€ 68.250

TOTAAL
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Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen & Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Provincie Limburg
Stukrion-, ner•

IOD
Ingek

Betreft: toezending stukken
Datum: 18 december 2007

2 1 DEC 2007

Afdeling:

Ai sZt.-

655L4(5
Beste mevrouw
Naar aanleiding van uw telefonisch bericht, sturen ik u aisnog de abusievelijk in eerste
instantie niet toegezonden stukken. Hiervoor mijn oprechte excuses.
Graag wens ik u fijne feestdagen en een goed 2008 toe.
e I ij ke groet,

. Dieleman
e Groene Goud

Bijlagen:
• Brief gericht aan Gedeputeerde Staten, verzoek inzetten restant subsidie in 2008
(kopie, origineel is in uw bezit)
• Brief gericht aan alle partners van Het Groene Goud (kopie)
• Evaluatierapport "Groen Licht voor Het Groene Goud"
• Folders werkwijze en gevolgen "Het Groene Goud"
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Gedeputeerde Staten van Limburg
Afdeling Vergunningen & Subsidies
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Betreft: inzetten restant subsidie Het Groene Goud in 2008
Datum: 12 december 2007

Geachte College,
In juli 2006 hebt u aan het project Het Groene Goud een subsidie toegekend. Het
totaalbedrag van het subsidie beliep het bedrag van €167.800,—.
De looptijd van het project ligt in de periode van 5 juli 2006 tot en met 31 december 2007.
Op 29 november jongstleden hebben de bestuurders van de samenwerkende instanties
van het project Het Groene Goud een overleg gevoerd waarin het project geevalueerd is.
Het evaluatierapport "Groen Licht voor Het Groene Goud" sturen wij u hierbij toe. Uit het
rapport blijkt dat er een werkwijze volgens Het Groene Goud is ontstaan. Op de drie
onderdelen koude grond, schuren en loodsen, woningen is een daadkrachtige aanpak tot
stand gebracht en er is sprake van een preventieve uitstraling.
Alle samenwerkingspartners hebben bijgevoegde brief ontvangen. lk volsta met een
verwijzing naar die brief.
In het overleg van het Bestuurlijk Platform Het Groene Goud hebben de bestuurders de
volgende standpunten ingenomen:
• De werkwijze Het Groene Goud wordt in 2008 voortgezet
• De projectmatige aanpak wordt omgezet in een feitelijke implementatie van de
aanpak Het Groene Goud
• In de districtelijke driehoek politie Venray wordt de strategie van de aanpak
behandeld
• Indien noodzakelijk wordt het bestuurlijk overleg aangehaakt aan de districtelijke
driehoek
• Er wordt een werkgroep geformeerd, gecoordineerd door de huidige projectleider,
voor de implementatie van Het Groene Goud op de volgende onderdelen:
o organisatie van de werkwijze Het Groene Goud (Coordinatie, Planningsen Uitvoeringsoverleg, organisatorische verankering)
o het overdraagbaar maken van de aanpak voor andere regio's
o onderbouwing van financiele middelen voor de aanpak Het Groene Goud
in de toekomst
De vertegenwoordigers van de partners in het Bestuurlijk Platform hebben uitgesproken
dat zij de inspanningen van hun eigen organisatie op dezelfde voet voortzetten. Voorts is
van de kant van de gemeenten hieraan toegevoegd dat bij de besluitvorming over het
project Het Groene Goud, medio 2007, reeds middelen gereserveerd zijn voor de
voortzetting hiervan in 2008.
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Bij het overleg heeft uw gedeputeerde van provincie Limburg toegezegd bovenstaand traject te
ondersteunen met financiele en personele middelen. Daarnaast zal de provincie het ontwikkelen van
de mogelijkheden op het gebied van satellietfoto's en hennepvluchten voor haar rekening nemen.
Deze toezegging zal nader uitgewerkt worden door een werkgroep waarin de provincie
vertegenwoordigd wordt, onder leiding van de huidige projectleider.
De gezamenlijke partners hebben besloten dat de gelden die resteren na 31 december 2007 ingezet
moeten worden voor de implementatieperiode.
Een richtlijn voor die implementatieperiode is dat het wenselijk is om eind maart 2008 de definitieve
structuur vast te stellen.
Gedurende de implementatieperiode blijft de heer P. Mengde, burgemeester van Sevenum, bestuurlijk
verantwoordelijk.
Ten aanzien van de financiele afwikkeling merken wij op dat wij op dit moment nog geen volledig
overzicht van de kosten kunnen verstrekken vanwege het feit dat een aantal rekeningen nog niet
ontvangen zijn. Dit betreft m.n. de salariskosten van het vierde kwartaal.
Volgens een globaal overzicht zal naar verwachting uiteindelijk een bedrag van circa € 12.000,-resteren van het totaalsubsidie.
Overeenkomstig de afspraak in het overleg worden als bijiagen met deze brief meegezonden:
• Het evaluatierapport Hennepbestrijding "Groen Licht voor Het Groene Goud"
• Hand-out van de presentaties bij het overleg
• Folderrnateriaal
Gezien het bovenstaande verzoek ik u in te stemmen met de inzet van het subsidie voor het project
Het Groene Goud ten behoeve van het implementatietraject van de werkwijze Het Groene Goud in
2008.
Met y45.0:eailse*roet,

mr. dr7trAtitrerheggen,
Stuurgroep Het Groene Goud
Ply. voorzitter
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Colleges van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum, Mook en Middelaar, Sevenum en Venray
Essent Netwerk, LLTB, Openbaar Ministerie, Politie district Venray,
Provincie Limburg, UWV, Woningcorporatie Destion, Wonen Limburg,
Woonmaatschappij Maasland

Betreft: aanpak Het Groene Goud in 2008
Datum: 12 december 2007

Geachte heer/mevrouw,
Sinds juli 2006 werken een aantal instanties samen in het project Het Groene Goud. Dit
project is gebaseerd op een convenant gericht op de bestrijding van hennepteelt in het
gebied van het politiedistrict Venray.
Het project kent een looptijd van anderhalf jaar en loopt of per 31 december 2007.
Op 29 november jongstleden hebben de bestuurders van de samenwerkende instanties
een overleg gevoerd waarin het project geevalueerd is.
Het evaluatierapport "Groen Licht voor Het Groene Goud" wordt u hierbij toegestuurd. Uit
het rapport blijkt dat er een aanpak volgens Het Groene Goud is ontstaan. Op de drie
onderdelen koude grond, schuren en loodsen, woningen is een daadkrachtige aanpak tot
stand gebracht en er is sprake van een preventieve uitstraling.
Het rapport geeft ook aan dat een aantal zaken in gang gezet zijn doch niet in de praktijk
getoetst zijn. Een voorbeeld daarvan vormt de bestuursrechtelijke aanpak van
hennepkwekerijen door de gemeente.
In het overleg zijn er door de bestuurders de volgende standpunten ingenomen:
• De werkwijze Het Groene Goud wordt in 2008 voortgezet
• De projectmatige aanpak wordt omgezet in een feitelijke implementatie van de
aanpak Het Groene Goud
• In de districtelijke driehoek politie Venray wordt de strategie van de aanpak
behandeld
• Indien noodzakelijk wordt het bestuurlijk overleg aangehaakt aan de districtelijke
driehoek
• Er wordt een werkgroep geformeerd, gecoOrdineerd door de huidige projectleider,
voor de implementatie van Het Groene Goud op de volgende onderdelen:
o organisatie van de werkwijze Het Groene Goud:
• Het inzetten van een coordinator
• Het organisatorisch verankeren van het Plannings- en
Uitvoeringsoverleg in het Steunpunt Handhaving to Venray
• Administratieve ondersteuning
• Beheer privacygevoelige gegevens
o

het overdraagbaar maken van de aanpak voor andere regio's
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■ Handboek Het Groene Goud (waarin modellen, protocollen, draaiboeken)
■ Voorlichting/Communicatie
■ Realiseren van de invoering van de werkwijze Het Groene Goud in de gehele
provincie Limburg ingang vindt
■ Het organiseren van een symposium waarin de samenwerking op euregionale
schaal gezocht wordt
o

onderbouwing van financiele middelen voor de aanpak Het Groene Goud

In de tussenliggende periode dienen de volgende zaken geregeld te worden:
• Het instandhouden van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg gedurende de
implementatieperiode
• Het begeleiden en stimuleren van de aanpak bij bestuurlijke en bestuursrechtelijke procedures
• Het (door)ontwikkelen van in gang gezette procedures
De vertegenwoordigers van de partners in het Bestuurlijk Platform hebben uitgesproken dat zij de
inspanningen van hun eigen organisatie op dezelfde voet voortetten. Voorts is van de kant van de
gemeenten hieraan toegevoegd dat bij de besluitvorming voor medio 2007 reeds middelen
gereserveerd zijn voor de voortzetting van Het Groene Goud in 2008.
De Gedeputeerde van provincie Limburg heeft toegezegd bovenstaand traject te ondersteunen met
financiele en personele middelen. Daamaast zal de provincie de ondersteuning van het ontwikkelen
van de mogelijkheden op het gebied van satellietfoto's en hennepvluchten voor haar rekening nemen.
De gezamenlijke partners hebben besloten dat de gelden die resteren na 31 december 2007 ingezet
moeten worden voor de implementatieperiode.
Een richtlijn voor die periode is dat het wenselijk is om eind maart 2008 de definitieve structuur vast te
stellen.
Gedurende de implementatieperiode blijft de heer P. Mengde, burgemeester van Sevenum, bestuurlijk
verantwoordelijk.
Overeenkomstig de afspraak in het overleg worden als bijlagen met deze brief meegezonden:
■ Het evaluatierapport Hennepbestrijding "Groen Licht voor Het Groene Goud"
■ Hand-out van de presentaties bij het overleg
■ Foldermateriaal
Namens de stuurgroep verzoek ik u het deze brief voor te leggen aan uw bestuur ter bevestiging van
de afspraken:
1. Het voortzetten van de inbreng van de partners op dezelfde voet als in 2007
2. Instemmen met het formeren van bovenbedoelde werkgroep
Van deze pleats wens ik u fijne feestdagen en een goed 2008
Met vriereilike groet)
mr. ClrfR.N.)0
- ggen,
Stuurgroep t-leTGroene Goud
Ply. voorzitter
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Bestuurlijk Platform
29 november 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007

Evaluatie van het
Project

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
PrOgrarnma
09.00 u. VVelkomstwoorcl J. Weals
09.05 u. InWing P. Mengde
09.15 u, Toelichting evaluatie
09.40 u. Verdeting werkgroepen objecten
10.10 u. Pauze
1.0t20 u. Plenaire bijeenkomst
10.50 u. Conclusies en afspraken
11.00 U. Sluiting
11.15 u. Persbijeenkornst

Bestuurlijk Platform
29 november 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
P. Mengde, voorzitter stuurgroep
• Samenwerking
Innovatie
• Preventie
• Repressie

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
T. Dielernan, projectleider
Toelichting. Evaluetie

• •Daadkrachtig optreden
• Ontrnoedigingsbeleid
• Objecten:Koude Grond
»Schuren en Loodsen
hWoningen

—Pluspunten
• CornMunicatie
• Aanpak kOude grond
•Draaiboeken, protocollen
•Plannings- en Uitvoeringsoverieg

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
• Communicatie over acties

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
5 juli 2006 eerste hennepacties
22/29 september eerste hennepvluchten

• Communicate = Preventie
• Preventie = Ontmoediging

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
• Aanvang oktober 2006 Hiltho

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
• Start koude grond-aanpak 18 juni 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
• Nieuwsbrief november 2006
• Uitvoeringsoveri9g december 2006
• PiP mead 2007;

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
• Interne communteatie 12 juli 2007
• Hennepvtlohten aug.-September 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007

Plannings- en Ultvoeringsoverleg
• Gegevensuitwitseling
• Samenwerking Essent-gemeenten-politieUWV-QM
• Gezarnerilijke acties
• Gezemenlijke verantwoordelijkheid

Rest 2007
• PnU december Wet bescherming
persoonsgegevens
• Actie gericht op woningen bij winkelcentra
buurten
LandWeert, Brukske

Bestuudijk Platform
29 november 2007

Bestuurlijk Platform
29 november 2007

2008
Hennepbestlding gaat door?
Strategisehe structuur: Districtelijke
Driebbek
Organisatodsche structuur
Overdraagbaarheid

Organisatie
Coordinator.
distr. Driehoek
15 uur
Coordinator PrU-overlog
100
Vertegenwoordiging gorneenten PnU 150
Coordinatie,overig(icorrurtiaticatie, 100
gegevensbeheer)
ollrointstratieve ondersteuning
*Oier

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
Inbreng parthers (op jaarbasis)
• Bijwonen vergaderingen, werkgroepen,
20
beleidsvoorbereiding
• Controles hennepkw.(gerneenten) 16-100
• Inzet anderssoortig (bijv. grondpers) 50
50
• Contrbles loodsen/schuren
44-200
• Inzet juridische capaciteit

g.5

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
Overdraagbaarhetd (100 uur)
• Deelname werkgroep
• Deelname voorlichtinp protocollen,
formulieren
• Afstemming afnerning OM-politie-PnU
• Toetsen procedures in praktijk
4, Implementatie openst. onderdelea

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
Overige posten
Communicate
website) €
10.000,-Hennepvluchten/sateltietfoto € 16.250,-22.000,-Ruimingskosten

BestuurlijIc Platform
29 november 2007
• Besteed (incl. verplichtingen)€ 155.000,-€ 12.800,-• Resteert

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
Hoe regelen
1.0verdraagbaarheid besluit via HGG
2.Ambtelijke werkgroep vanuit Districtelijke
driehoek (plus partners)
3.Deelname partners in financier)

Bestuurlijk Platform
29 november 2007
Resultaat 2006-2007
Budget 2006
117.800
Herbestemmigg
50.000

Bestuudijk Platform
29 november 2007
Deelname instanties
• BFO - Regiopoittie
• Groene Brigade

167.800

Wat kunt u verwachten als u toch
hennep teelt?
Hennep telen is een misdrijf en een misdrijf is
strafbaar. Dat klinkt logisch. loch zijn er nog

De politie ontmantelt uw kwekerij en het
Openbaar Ministerie zal u vervolgen. Zij

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.

vorderen de door u gemaakte wins ten, ook van
eerdere oogsten. Wordt u veroordeeld, dan moet u
straf ondergaan en krijgt u een strafblad.
De woningcorporaties zorgen dat u uw
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De heer Lebens, ten behoeve van het RO d.d. 10 maart 2008
Inzetten restant Subsidie Het Groene Goud in 2008
27 februari 2008
1 conceptbrief
Archief,
(VGSSUB), I. Brasse (HMSP)

Geachte heer Lebens,
Hierbij de toelichting en advies op het verzoek van de Stuurgroep Het Groene Goud om de resterende
subsidiegelden te mogen inzetten voor de implementatieperiode.
Het project "Het Groene Goud" voorziet in een brede aanpak van de hennepteelt en de daarmee
samenhangende maatschappelijke problematiek. Een dergelijke aanpak kan een bijdrage leveren aan
een veilige(re) Ieefomgeving voor de burgers en het geeft impulsen aan de samenwerking tussen partijen
op het gebied van (integrale) handhaving van de openbare orde en veiligheid. In dit kader is het van groot
belang dat deze aanpak kan worden overgedragen aan andere regio's in onze provincie. De Stuurgroep
verwacht de structuur eind maart 2008 vast te stellen. Gezien het feit dat de looptijd van het project op 31
december 2007 is afgelopen, is het in dit kader ook van belang om de einddatum te wijzigen in 1 juli
2008.
Voorstel
• In te stemmen met het verzoek om de resterende subsidiegelden in te zetten voor een
implementatieperiode.
• De einddatum voor het project wijzigen van 31 december 2007 naar 1 juli 2008.
• De Stuurgroep Het Groene Goud op de hoogte stellen door middel van de inliggende conceptbrief.
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VERZONDEN 0 8 APR, 2008

Onderwerp
Project "Het Groene Goud"
Projectduurverlenging

Geachte heer Mengde,
Bij besluit van 19 juli 2006 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Limburg een projectsubsidie
ad € 167.800,- toegekend aan het project "Het Groene Goud". Bij besluit van 14 augustus 2007 hebben
wij, naar aanleiding van een verzoek uwerzijds, ingestemd met een verzoek tot herbestemming met
betrekking tot deze projectsubsidie.
Bij brief van 12 december 2007, ontvangen op 14 december 2007 en ingeboekt onder nummer
2007/52692, heeft u aangegeven dat het project inhoudelijk is afgerond doch dat de implementatie van
de werkwijze van "Het Groene Goud" in 2008 zal plaatsvinden. Hiertoe is een werkgroep geformeerd die
zich eveneens gaat toeleggen op het overdraagbaar maken van de aanpak voor andere regio's in
Limburg. U verzoekt ons derhalve om de termijn to verlengen voor de realisatie van deze
implementatieperiode.
Wij hebben uw verzoek getoetst aan de Beleidsregels verlenging uitvoeringstermijn gesubsidieerde
projecten, met name aan artikel 3 en 4. Inmiddels is gebleken dat het project voorziet in een brede
aanpak van de hennepteelt en de daarmee samenhangende maatschappelijke problematiek. Een
dergelijke aanpak [evert een bijdrage aan een veilige(re) leefomgeving voor de burgers en het geeft
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provincie limburg
impulsen aan de samenwerking tussen partijen op het gebied van (integrale) handhaving van de
openbare orde en veiligheid.
In dit kader achten wij het dan ook van groot belang dat implementatie van uw aanpak van hennepteelt
als onderdeel van het project op een goede wijze plaatsvindt en uw aanpak kan worden overgedragen
aan andere regio's in onze provincie. Gelet op het vorenstaande stemmen wij in met voornoemd verzoek
om de einddatum voor het project to wijzigen in 1 juli 2008. Dit betekent dat u de subsidiegelden tot deze
datum kunt besteden.
Wij wijzen u erop dat deze termijnverlenging eenmalig is. Indien u ook de nieuw gestelde einddatum niet
haalt, dan zal dat Ieiden tot een verlaging/intrekking van de subsidieverlening dan wel een lagere
subsidievaststelling of subsidievaststelling op nihil.
Wij wijzen u erop dat de aanvraag om vaststelling van de subsidie/eindafrekening voor 1 januari 2009 bij
ons college moet zijn ingediend.
Volledigheidshalve vermelden wij dat de overige verplichtingen en voorwaarden, zoals opgenomen in
onze eerdere brieven van 19 juli 2006 en 14 augustus 2007, onverkort van toepassing blijven.
Voor meer informatie met betrekking tot de inhoud van deze brief kunt u contact kunt u contact opnemen
met mevrouw Brasse van de afdeling Handhaving en Monitoring, bereikbaar via telefoonnummer (043)
van
389 88 70 en met betrekking tot de (verdere) procedure rondom de subsidie met
de afdeling Vergunningen en Subsidies, bereikbaar via telefoonnummer (043) 389
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BJZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op de button "eloket".
Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

Viti5E.V1i.M.L. Janssen
wnd. Clusterhoofd Subsidies
afdeling Vergunningen en Subsidies
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Geachte heer/mevrouw,
1.

Ontwikkeling hennepbestrijding

1.1
Voorgeschiedenis
In maart 2006 hebben de volgende partijen een convenant, met het doel actief de hennepbestrijding
ter hand te nemen, ondertekend. Het convenant heeft de naam Het Groene Goud. meegekregen.
1.2
De betrokken partijen op dat moment
Essent Netwerk, de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Meerlo-Wanssum, Venray,
Horst aan de Maas en Sevenum, Limburgse Land- en Tuinbouwbond, Openbaar Ministerie, Politie
regio Limburg-Noord, Provincie Limburg, UWV, woningcorporaties Wonen Limburg, Wonen
Maasduinen, woningstichting De Vuurkuul, Woonmaatschappij Maasland. Door fusie van Wonen
Maasduinen met woningstichting De Vuurkuul tot Destion zijn er nu 16 partners.
1.3
Convenant Het Groene Goud
Op basis van het convenant is er een projectplan opgesteld.
Doelstelling is het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen als gevoig van illegale
hennepkwekerijen. Middelen daarvoor zijn het gecombineerd toepassen van communicatieve,
strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke instrumenten.
Het project diende in ieder geval op te leveren:
• Een slagvaardige aanpak
• Ontmoedigingsbeleid voor (potentiele) hennepkwekers
Hierbij lag er een sterk accent op vernieuwende initiatieven.
1.4
Werkingsgebied, objecten
Het project is gericht op het platteland, waarvan ruim voldoende aanwezig is in het werkgebied.
Vandaar dat als object voor hennepbestrijding gekozen zijn:
de koude grond
1.
2.
schuren/loodsen/vrijkomende agrarische bebouwing
3.
woningen.
Postadres :
Postbus 6812
5975 ZG Sevenum

Bezoekadres :
Raadhuisplein 1
5975 BK Sevenum

E-mail : Gemeente@sevenum.nl

Telefoon :077-4677555 B.N.G.Den Haag 28.50.07.688
Telefax
:077-4672965 Postbank 1035110
BTW-nr.:NL.0015.67.706.B.01
Website : www.sevenum.nl

2.

Effecten hennepbestrijding
2.1

Beoogde effecten

a. Slagvaardige aanpak
Om te komen tot een slagvaardige aanpak was het nodig om een organisatie in te richten. Hierbij
speelt betrokkenheid van de partners een cruciale rol. Twee elementen zijn hierbij van belang:
Enerzijds blijkt er grote behoefte aan coordinatie, anderzijds is er behoefte aan een structureel
uitvoeringsorgaan.
Door het aantrekken van een projectleider is de coOrdinatie ingevuld. Daarnaast is om recht te doen
aan de slagvaardigheid een Plannings- en Uitvoeringsoverleg in het leven geroepen. Hierin komt de
inbreng van de partners tot uitdrukking.
Omdat er uitwisseling van privacygevoelige gegevens plaatsvindt dient dit overleg volgens de eisen
van de Wet bescherming persoonsgegevens ingericht te worden.
Naast het gezamenlijk plannen, is in overleg ook de basis gelegd voor het gemeenschappelijk en
gezamenlijk optreden en de speciale preventie in de vorm van controle van betrapte daders.
Uit de zaaksbehandeling blijkt dat de meeste hennepkwekerijen aangetroffen worden in woningen.
b. Ontmoedigingsbeleid
Het ontmoedigingsbeleid bestaat uit het realiseren van een speciaal preventief effect gericht op
daders (voorkomen dat ze rediciveren) en een generaal preventief effect. Met name op dit gebied
waren de pijien gericht.
Bij de start van Het Groene Goud was er sprake van gevoelens van onveiligheid bij -vanwege het
planten van hennepplanten in de maIsoogst- en het imago van de agrariers. Door de systematische
aanpak van Het Groene Goud is deze vorm van hennepkweken teruggedrongen tot een marginaal
gebeuren. In mars- en andere oogsten komt geen bedrijfsmatig geteelde hennep meer voor.
Het beoogde effect van toename van het veiligheidsgevoel bij de agrariers is daarmee gerealiseerd.
Uit signalen van omringende regio's en van Bundesland Nordrhein Westphalen blijkt dat
hennepkwekers door de intensieve controle uitwijken naar andere streken. Met name de gegevens
vanuit Duitsland zijn betekenisvol, omdat daaruit naar voren komt dat parallel aan het intensiveren van
de hennepbestrijding in district Venray een toename van hennepkwekerijen in Duitsland wordt
waargenomen. Uit de opsporingsresultaten komt naar voren dat het hierbij relatief vaak gaat om
"Nederlandse" producties.
Ook ten aanzien van schuren en loodsen wordt het preventief effect bereikt. Er zijn in november 2007,
februari en september en oktober 2008 gerichte controles geweest op de aanwezigheid van hennep in
bedrijfsgebouwen. De gemeenten zijn hierbij de trekkers, echter de samenwerkingspartners laten zich
niet onbetuigd. In oktober 2008 zijn er 43 locaties op den dag bezocht in een samenwerkingsverband
met vijf instanties.
Ten aanzien van de beeldvorming van hennep kan gesteld worden dat voor grote aantallen burgers
duidelijk is dat hennep risico's oplevert voor burgers, omwonenden en gebruikers. Dit effect heeft te
maken met de aandacht die de bestrijding van hennep op landelijk niveau krijgt. Deels is dit effect ook
op het conto van Het Groene Goud te schrijven.
Ook in het werkingsgebied zelf komen de effecten naar voren. Uit de verminderde aantallen
aangetroffen hennepkwekerijen en dalende aantallen in het district Venray blijkt dat de intensieve
aanpak en de preventieve werking via communicatie werkt.
2.2 Resultaten
In 2007 zijn er ruim 30.000 hennepplanten ontdekt. In de eerste heift van 2008 was dit aantal
teruggelopen tot circa 9.200. Het aantal meldingen en signalen is licht teruggelopen. Er zijn in totaal
18 woningen ontruimd in verband met het aantreffen van hennepplanten. Bij circa 20 personen zijn
uitkeringen onderhanden genomen. Circa 50 personen zijn veroordeeld door de rechter. Een aantal
zaken wacht nog op afhandeling door de rechter.
Tussen 80 en 100 leden van de LLTB hebben actief deelgenomen aan de hennepbestrijding via de
bakenactie. In 2007 en 2008 is deelname aan de bakenactie ook opengesteld voor nietgeorganiseerde agrariers. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Projectorganisatie
2.3
De projectorganisatie is opgezet onder directie van de stuurgroep, bestaande uit:
P. Mengde, burgemeester van Sevenum, bestuurlijk verantwoordelijk
Mr. dr. R.N. Verheggen, chef politie district Venray, Polite regio Limburg Noord
officier van justitie, Rechtbank Roermond
Om resultaten te bereiken is een uitvoeringsorganisatie opgezet, die gedurende de projectperiode tot
1 januari 2008 vanuit Sevenum heeft gefunctioneerd.
De projectaansturing is vormgegeven door de coordinator. Daarnaast is er een Plannings- en
Uitvoeringsoverleg, waarin de daartoe aangewezen contactpersonen van betrokken organisaties
zitting hebben, ingericht. De coordinator en het PnU-overleg worden administratief ondersteund. De
organisatie is vanaf aanvang 2008 werkzaam vanuit het steunpunt Noord Handhaving te Venray.
Als rode draad door het hele project loopt de wisselwerking van de samenwerking met de partners.
Geconstateerd wordt dat de partners zich actief ingespannen hebben om de doelen te bereiken. Er is
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande structuren.
Voorbeelden daarvan zijn de inschakeling van de politiehelikopter van de Rijksluchtvaartdienst van de
KLPD, de inzet van gemeenten bij het daadwerkelijk ruimen van hennepplanten op de koude grond,
de hand- en spandiensten van de partners (gemeenten en provincie)op juridisch gebied, de inzet in
werk- en projectgroepen, enz.
Ontwikkelingen
2.4
In de projectperiode zijn afspraken, protocollen, draaiboeken, werkwijzen gerealiseerd. Via website
hetgroeneooudOinfo.nlzijn deze zaken toegankelijk voor een breed publiek. Via een symposium op
5 november 2008 zullen de resultaten gedeeld worden en beschikbaar gesteld aan andere instanties.
Vanaf 5 november 2008 is de voortzetting van de aanpak van Het Groene Goud voor de huidige
partners geborgd bij het steunpunt Handhaving Noord te Venray.
In overleg met de provincie zal inhoud gegeven worden aan het ter beschikking stellen van werkwijzen
en aanpak aan andere delen in de provincie Limburg en daarbuiten.
2.5 Communicatie
Het Groene Goud heeft vooraf de insteek gekozen om preventieve effecten te bereiken.
Communicatie is daarbij als instrument ruim en op verschillende manieren ingezet. Het Groene Goud
heeft bewust de publiciteit gezocht, heeft zich gepresenteerd op de Hiltho met een pseudohennepkwekerij, heeft de werkwijze van hennepbestrijding op het platteland gepresenteerd op diverse
manieren, onder andere door voorlichtingsbijeenkomsten, het uitdelen van folders en het in gesprek
gaan met burgers, presentatie bij onder meer weekmarkten, het houden van instructie- en
evaluatiebijeenkomsten en door het onderhouden van een eigen website. De nominatie voor de Politie
Innovatieprijs in maart 2007 heeft zeker ook aan het doel bijgedragen.
Veel van deze zaken zijn verantwoord in het communicatiedeel van het oorspronkelijke projectplan.
Er zijn zaken gerealiseerd die niet in het projectplan opgenomen waren. Enige zaken die er wel in de
planning stonden zijn niet geheel uit de verf gekomen. Dit geldt met name voor de website en de
nieuwsbrief. Aan deze onderdelen is niet de continue aandacht gegeven die ze verdienen.

3.

Verantwoording middelen

Projectsubsdie
Op basis van het projectplan is er een projectsubsidie aangevraagd voor additionele kosten.
De subsidie-aanvraag betrof de volgende onderdelen
€111.800,-1. benodigde middelen t.b.v. projectleiding
€ 6.000,-2. middelen doorontwikkelen website
€ 167.800,00
€ 50.000,-3. middelen het calamiteitenfonds agrariers
Bij besluit van 21 juli 2006 heeft het college van Gedeputeerde Staten voornoemd maximaal
subsidiebedrag toegekend.
Middelen die zijn aangewend in het kader van provinciaal subsidie
Periode 5 juli t/m 31 december 2006 beroep op de € 48.747,81
subsidie
€ 110.632,19
Periode 1 januari t/m 31 december 2007
€ 8.155,86
Periode 1 januari t/m 30 juni 2008

€ 167.535,86 -/-

Niet-benutte deel provinciaal subsidie

€

264,14

Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 17 augustus 2007 zijn de middelen t.b.v. het
calamiteitenfonds ad € 50.000,-- herbestemd t.b.v. de volgende activiteiten:
• Beheer en doorontwikkeling website
• Beroep op de calamiteitenregeling 2007
• Ontwikkeling van het instrument satellietfoto's
• Inhuur van de Groene Brigade
• Inzet van communicatiemiddelen en communicatiecapaciteit
• Kosten van instructie(bijeenkomst)
Bij besluit van 8 april 2008 heeft Gedeputeerde Staten van Limburg ingestemd met een eenmalige
verlenging van de projecttermijn tot en met 30 juni 2008.
Uiteindelijk is een bedrag van € 264,14 van de provinciale subsidie niet benut.
3.2
Opmerking accountant
T.a.v. de bestemming van de middelen van de provinciale subsidie heeft de accountant opgemerkt dat
van de voor de website geoormerkte middelen ad € 6.000,— een bedrag van € 1.489,53 niet
aangewend voor deze bestemming.

4.

Verzoek om vaststelling subsidie

Gezien het niet benutte deel van de middelen bestemd voor de website en het uiteindelijk niet benutte
deel van het algehele subsidie, zou het subsidiabele deel van de subsidie een bedrag van
€ 166.046,33 belopen.
Gelet op het aanwenden van de middelen voor andere onderdelen van Het Groene Goud, de
behaalde resultaten, bereikte effecten en de middelen die door de gezamenlijke partners ingezet zijn,
verzoeken wij Gedeputeerde Staten om vaststelling van de provinciale subsidie van Het Groene Goud
op € 167.535,86.
Wellicht ten overvloede merken wij op dat er een voorschot van € 80.000,00 beschikbaar is gesteld.
Voornoemde beslissing is genomen in de vergadering van ons college van 2 december 2008.
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- eindafrekening project "het Groene Goud".
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Accountants N.V.
Robert Schumandomein 1
6229 ER Maastricht
Postbus 1314
6201 BH Maastricht
Telefoon (043) 382 48 48
Fax (043) 382 48 35
www.pwc.com/nl

ACCOUNTANTSVERKLARING
Opdracht
Wij hebben de bijgevoegde en dO9r ons gewaarmerkte financiele eindafrekening,
behorende bij de eindrapportage inzak-e-het project "Het Groene Goud" van gemeente
Sevenum, met een totaal van € 167.536 aan gerealiseerde kosten, gecontroleerd.
Met brief d.d. 8 april 2008, kenmerk 2008/12642, heeft Provincie Limburg in het kader van
(integrale) handhaving van de openbare orde en veiligheid een subsidie toegekend.
De financiele eindafrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het College van
Burgemeester en Wethouders van gemeente Sevenum. Het is onze verantwoordelijkheid
een accountantsverklaring inzake de financiele eindafrekening te verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht en met
inachtneming van de Algemene Subsidieverordening 2004 van Provincie Limburg.
Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiele eindafrekening geen
onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek
door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en
de overige gegevens in de financiele eindafrekening. Tevens omvat een controle een
beoordeling van de grondsiagen die bij het opmaken van de financiele eindafrekening zijn
toegepast. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Overige aspecten - Beperking in het gebruik en de verspreidingskring
De financiele eindafrekening inzake het project "Het Groene Goud" van gemeente
Sevenum en onze verkiaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor het College van
Burgemeester en Wethouders van gemeente Sevenum ten behoeve van de verantwoording aan Provincie Limburg en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.
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PricewaterhouseCoopers is de handelsnaam van onder meer de volgende vennootschappen: PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
(KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK
34180287) en PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Op diensten verleend door deze vennootschappen zijn Algemene
Voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ook in te zien op www.pwc.com/nl

PRICEWATERHOUsECOOPER5 a
Vervolg van pagina 1
Onderbouwing van het oordeel met beperking
Wij hebben de juistheid en rechtmatigheid van de opgenomen loonkosten ad EUR 28.800
niet kunnen vaststellen wegens het ontbreken van een sluitende urenregistratie.
Oordeel
Op grond van ons onderzoek zijn wij, uitgezonderd het effect van hetgeen is vermeld in de
paragraaf ' Onderbouwing van het oordeel met beperking', van oordeel dat de in de financiele eindafrekening opgenomen gegevens juist zijn.
Maastricht, 25 november 2008
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

M.J.M. Thijssen RA

379.798/0087641

(2)

Eindafrekening project Het Groene Goud 4-07-2006 tim 30-06-2008
771.b.2.a
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De Heer Drs. H.J.H. de Bekker,

De Heer P. Mengde,

Budgethouder gemeente Sevenum
project "het Groene Goud"

Bestuurlljk verentwoordellike
project "het Groene Goud"

42.844,32 Verschil Ingezet voor faMitalre zaken en
organtsatle

8.000,00 Verschil Ingezet voor Hiltho en extra-v personeelskosten
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provincie limburg

Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Sevenum
Postbus 6812
5975 ZG SEVENUM

Cluster
Faxnummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

VGSSUB
(043) 389 78 11
2009/5176 36502

Behandeld
Doorkiesnummer
liw kenmerk
Maastricht

(043) 389
UIT/08-02310
6 maart 2009

ti
VERZONDEN 0 6 Mr 4,,,es,n9
0.
Onderwerp
Verdagen beslissing subsidievaststelling (subsidieverleningbesluit van 19 juli 2006, kenmerk 2006/34219)

Het is voor ons niet mogelijk om binnen de in artikel 22, eerste lid, van de Algemene Subsidieverordening
2004 vermelde termijn een beslissing to nemen op de aanvraag tot subsidievaststelling ten behoeve van
het project "Het Groene Goud".
In verband hiermee verdagen wij de beslissing met toepassing van artikel 22, tweede lid, van de
Algemene Subsidieverordening 2004 met ingang van 7 maart 2009 voor de duur van maximaal 12
weken.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

rrir. E.W.M.L. Janssen
wnd. clusterhoofd Subsidies
afdeling Vergunningen en Subsidies

090303-0087
Praat mee over Limburg! www.limbunnliburcrerforum
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)
Lijn 3 (richting Heugem)
Lijn 8 (richting Heer)
Lijn 57 (richting Gulpen)
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uw brief d.d.
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ons kenmerk VHBOP /
behandefd door
doorldesnumMer +31
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ondenverp Subsidieverzoek Groene Goud

Geacht College,

blilefign)
datum

VERZONDEN
1 2 SEP, 2012

Graag verzoeken wij u om formele toekenning van een subsidie ten bedrage van (in Meal)
€ 15.000,- ten behoeve van de inzet van Iuchtsteun voor de (door)ontwikkeling van het
Noord- en Midden Limburgse anti-hennepteelt aanpak Het Groene Goud.
In nauwe samenwerking met de Provincie Limburg, gemeenten in Noord- en MiddenLimburg, de Politie Limburg-Noord, het LLTB, de belastingdienst en de AID is er afgelopen
jaren fors ingezet op de aanpak van illegale hennepteelt, en verbetering van de veiligheid en
Ieefbaarheid Limburg, en dan met name in het buitengebied. Het Groene Goud concept
kenmerkt zich door een (door)ontwikkeling van een gentegreerde aanpak van illegale
hennepteelt, en tegelijkertijd het samen met partners en ondememers (agrariers) oppakken
van de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de veiligheid en Ieefbaarheid in het
Limburgse buitengebied. Het is overigens nodig gebleken om de aanpak niet to beperken tot
het voormalige politiedistrict Venray, omdat de problematiek rondom de illegale hennepteelt
zicht vanaf 2009 heeft verplaatst naar heel Noord- en Midden Limburg.
Tot ons genoegen hebt u uw interesse in de feitelijke uitwerking van dit concept getoond en
zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de stand van zaken en de ontwikkelingen.
Het Groene Goud heeft haar officiele status als project in 2012 overgedragen aan het RIEC.
De aanpak is ondergebracht in een nieuw provinciaal hennepconvenant en voor de feitelijke
uitwerking en uitvoering moeten nog nadere afspraken worden gemaakt met alle partners.
Om het 'tussen wal en schip' raken van de aanpak van het Groene Goud inclusief
postadres Postbus 3434
postcode 5902 RK Venlo
bezoekadres Gamizoenweg 3 Venlo
telefoon 14 077
telefax 077-359 67 66
Internet www.venlo.n1
bank BNG 285008749

financiering in deze overgangsfase te voorkomen, is op bestuurlijk en ambtelijk niveau
gesproken over een aanvullende bijdrage in de kosten voor de voortzetting van de
veiligheidsaanpak. Medio augustus 2012 heeft uw college hierover reeds een mondelinge,
positieve beslissing genomen.
Hierbij is besloten om een eenmalige bijdrage ad € 15.000,- toe te kennen ten behoeve van
de inzet voor de aanpak van het Groene Goud (illegale hennepteelt) op het gebied van een
veilige leefomgeving in het Limburgse buitengebied. (met name de inzet van luchtsteun.)
Graag vernemen wij van u het formele standpunt over de verlening van de subsidie.
Hoogachtendj

drs. W.J.A. liljkstra
burgemeester van Venlo

provincie limburg

Gemeente Venlo
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Cluster/Bureau VGSSUB
E-mail
@prvlimburg.n1
Zaaknummer
SAS-2012-01410
Ons kenmerk
2012/44512
Bijlage(n)

Behandeld
Telefoon
Faxnummer
Uw kenmerk
Maastricht

(043) 389
(043) 389 78 11
VHBOP/12-15900
21 september 2012

YERZONDEN 2 1 SEP. 2012
Onderwerp
Ontvangstbevestiging aanvraag
Project: Anti-hennepteelt Het Groene Goud

Geacht college,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst op 17 juli 2012 van uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project.
Wij hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer SAS-2012-01410.
Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer te vermelden.
Uw aanvraag wordt behandeld door mevrouw
telefoon (043) 389
Deze ontvangstbevestiging is alleen bedoeld om de startdatum van de behandelingsprocedure vast te
leggen. Indien uw aanvraag, in de zin van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, niet volledig is,
zult u hierover een afzonderlijk bericht ontvangen.

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezer6

mr. E
n•. clusterhoord Subsidies
afdeling Vergunningen en Subsidies

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.n1

Tel + 31 (0)43 389 99 99
Fax + 31 (0)43 361 80 99
www.limburg.n1

Bankrekening
Rabobank
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)
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2012/4649.9
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provincie limburg

30-10-2012

VGSSUB

[GESCAND

ARCHIEF

Gemeente Venlo
De heer, mevrouw
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Cluster/Bureau
E-mail
Zaakn ummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

VGSSUB
i@prvlimburg.n1
SAS-2012-01410
2012/46499

Behandeld
Telefoon
Faxnummer
Uw kenmerk
Maastricht

(043) 389
(043) 389 78 11
VHBOP/12-15900
1 oktober 2012

VERZONDEN

2 OJ(T 2012

Onderwerp
Verzoek aanvullende gegevens
Project: Anti-hennepteelt Het Groene Goud

Geachte heer, mevrouw
Op 17 juli 2012 hebben wij uw subsidieaanvraag op grond van artikel 4:23, derde lid, sub d, van de
Algemene wet bestuursrecht (2012) voor bovengenoemd project ontvangen en geregistreerd onder
zaaknummer SAS-2012-01410.
Om de aanvraag te kunnen beoordelen en in behandeling te nemen, verzoeken wij u ons de volgende
gegevens te verstrekken:
- een ingevuld begrotingsformat. Dit kunt u downloaden via www.limburg.nl/subsidies (klik op
Subsidiestelsel).
Onder toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) verzoeken wij u ons de
aanvullende gegevens toe te sturen binnen drie weken na de verzenddatum van deze brief.
Ingevolge artikel 4:15 van de Awb delen wij u mee dat de beslistermijn met ingang van de dag na
verzending van deze brief is opgeschort tot de dag waarop de aanvullende gegevens zijn ontvangen. Als
wij de aanvullende gegevens niet binnen de gestelde termijn ontvangen, schorten wij de beslistermijn op,
overeenkomstig artikel 4:15, tweede lid, onder b, van de Awb, totdat wij de aanvullende gegevens van u
hebben ontvangen.
Wij wijzen u erop dat het niet voldoen aan de eisen of het niet (volledig) of niet binnen de gestelde termijn
reageren op deze brief kan leiden tot het buiten behandeling laten van uw aanvraag.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening
Fax + 31 (0)43 361 80 99 Rabobank
www.limburg.n1
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn 1 (richting De Heeg)

provincie limburg
U kunt aan dit verzoek geen enkele verwachting ontlenen met betrekking tot de besluitvorming over uw
aanvraag.
Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer to vermelden.
Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw

telefoon (043) 389

Gedeputeerde Staten van Limburg
narrAn5 dezen,

E.W.M.L. Janssen
wnd. clusterhoofd Subsidies
afdeling Vergunningen en Subsidies

<00000>

2

2012/53318

6-11-2012

VGSSUB

5-12-2012

provincie limburg
GESCAND

Gemeente Venlo
De heer, mevrouw
Postbus 3434
5902 RK VENLO

Cluster/Bureau VGSSUB
E-mail
@prvlimburg.n1
Zaaknummer
SAS-2012-01410
Ons kenmerk
2012/53318
ffA,
Bijlage(n)

Behandeld
Telefoon
Faxnummer
Uw kenmerk
Maastricht

(043) 389
(043) 389 78 11
6 november 2012

VERZONDEN - 6 NOV 2012
Onderwerp
Rappel aanvullende gegevens
Project Anti-hennepteelt Het Groene Goud

Geachte heer, mevrouw
Op 17 juli 2012 hebben wij uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project ontvangen en geregistreerd
onder zaaknummer SAS-2012-01410. Wij verzoeken u in alle schriftelijke en mondelinge contacten met
ons over dit project het bovengenoemd zaaknummer te vermelden.
In onze brief van 1 oktober 2012, kenmerk 2012/46499 en verzonden 2 oktober 2012, hebben wij u
verzocht om aanvullende gegevens. In deze brief hebben wij u verzocht om ons de aanvullende
gegevens binnen drie weken, na verzenddatum van de brief, toe te sturen. Tot op heden hebben wij nog
niets van u ontvangen.
Wij verzoeken u ons voor 20 november 2012 de gegevens aisnog te verstrekken. Om de aanvraag te
kunnen beoordelen en in behandeling te nemen, verzoeken wij u ons een ingevuld begrotingsformat te
verstrekken. Dit begrotingsformat kunt u downloaden via www.limburo.nl/subsidies (klik op
Subsidiestelsel).
Wanneer u niet aan de eisen voldoet of niet binnen de termijn op deze brief reageert, zullen wij uw
aanvraag buiten behandeling laten.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus©prvlimburg.n1

Tel + 31 (0)43 389 99 99 Bankrekening
Fax + 31 (0)43 361 80 99 Rabobank
www.limburg.n1
13.25.75.728

Bereikbaar via:
Lijn-1 (richting De Heeg)

provincie limburg
Als u ons de gevraagde gegevens inmiddels heeft toegestuurd, kunt u deze brief als niet verzonden
beschouwen.
U kunt aan deze brief geen enkele verwachting ontlenen met betrekking tot de besluitvorming over uw
aanvraag.
Informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met mevrouw
telefoon (043) 389 •

an de afdeling Vergunning en Subsidies,

Gedeputeerde Staten van Limburg
nrrAeqs dezen,

rirE.W.M.L. Janssen
wnd. clusterhoofd Subsidies
afdeling Vergunningen en Subsidies
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Geachte

I -6 Mit 2012

In nauwe samenwerking met de Provincie Limburg, gemeenten in Noord- en MiddenLimburg, de POlitie Limburg-Naomi, het LLTB, de belattingdiertat en de-AID is di-afgalopert*ten fors ingezet op de aanpak, van illegale hennepteelt, en verbetering van de veiligheid en,
Ieefbaarheid Limburg, en clan met name in het buitengel3ied.
Tot ohs genoegeh hebt u uw-interespe in de fejtelijke uitwerking van dit dohOept,getoond en
op de hoogte gesteld van de stand Vanzakeri en de ontWikkelingen.
Op 17 juli hebben wij ale gemeente Vet* pen subsidieverzoek bij u gedaan na aanleiding
van het larr,14ect.
Hierbij ontvangt u de door u gevraagde ingevulde begrotingsformat.
Tevens voeg ik toe de twee facturen die inmiddelsbetaalbaar zijn gesteid door de gemeente
Venio.
Mochten einog vragen zijn don hoor ik dat graag van u.
OPkvrieVdelijke groat,

Ika..r. (Marcel) Titnrherrhans MBA
Team ider Veiligheid & Handhavirig

pos#411)efiN4bLis-3,434
dcotie 5902 FIX VOnlp
apioakadia61'Garrli2dertimt+0 3 Venlo
telefitan 14.077
ItiOtax-.077 1.59 6768
kite-Met vuviimvenlo7n1
IvnteNG2135005749

Format begroting projectsubsidies provincie Limburg
Naam subsidieregeling:
De projectaanvraag dient een projectbegroting te bevatten, inclusief een bijbehorend financieringsplan, conform dit format. Indien ook een financiele vaststelling
achteraf plaatsvindt, dient dit format ook te warden ingevuld op basis van de gerealiseerde bedragen (inclusief verklaring accountant).
Dit format is een uitwerking van het gestelde in de Nadere regels met betrekking tot berekeningswijzen van uurtarieven en uniforms kostenbegrippen,
.0.k.v. het verstrekken van subsidies. Het is raadzaam om deze nadere regels te raadplegen, voordat u het onderstaand format invult.
Deze zijn te vinden op Www.limburg.nl/subsidies (klik op Beleidsregels). U dient de begrippen en b.erekeningswijzen te hanteren, zoals deze in de nadere regels
zijn bepaald. Bovendien dient u de kosten per activiteit aan te geven.
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Naam aanvrager:

Martel Timmermans

Naam project:

Anti Hennepteelt "Het groene Goud"

Start project:

17 juli 2012

(dag-maand-jaartal)

Einde project:

16 november 2012

(dag-maand-jaartal)

.

Omschrijving activiteiten, waarvoor subsidie wordt aangevraagd / is verleend:
ActiViteit 1:

inzetten inspectievluchten

Activiteit 2:

< (evt.) invullen>

Activiteit 3:

<

Activiteit ..

< (evt.) invullen>

Btw verrekenbaar of compenSabel?

•

(evt.) invullen>

nee
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Subsidtabele projectkosten:
1.Loonkosten
2. Kasten machines / apparatuur
3. Kasten materiaten / hulpmiddelen
4. Kosten derden
Niet verrekenbare / niet compensabele btw is aan te merken als subsidiabele kosten.
•••

•

,

,‘•2. • c-•

‘,

6,„

Er zijn 3 methoden cm de hoogte van de loonkosten te bepalen, die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten van het subsidieproject:
Methode a. directe loonkosten met vests opsiag voor de indirecte kosten
Methode b. uurtarief op basis van integrate kostprijsberekening
Methode c. vast uurtarief per gewerkt projectuur
Om te bepalen welke methods voor u van toepassing is, doorloopt u onderstaande vragen:
Gebruikt u stelselmatig een integraal tarief voor de berekening van loonkosten (d.w.z. niet alleen voor cut project)?
1.
---> ja, dan vult u alleen methode b. in. Vervolgens gaat u near onderdeel 2 kosten machines/apparatuur.
---> nee, ga door naar vraag 2.
2.

Is sprake van arbeidskosten?
Met andere woorden is er sprake van kosten van eigen arbeid van een zelfstandig Ondernemer, die niet als 100nkosten zijn aan te merken?
---> ja, dan vult u alleen methode c. in. Vervolgens gaat u naar onderdeel 2 kosten machines/apparatuur.
---> nee, ga door near vraag 3.

3.

Loonkosten?
ja, dan vult u alleen methode a. in. Vervolgens gaat u naar onderdeel 2 kosten machines/apparatuur.
---> nee, u vult geen enkele methode in. Vervolgens gaat u naar onderdeel 2 kosten machines/apparatuur.
Pagina 2 van 11

Methode a: directe loonkosten + opsiag indlrecte kosten
U heeft vraag 3 beantwoord met ja.
De vests opsiag voor indirecte kosten is vastgesteid op 50%.
Activiteitnr..

Functie medewerker

Uren

opsiag
fridirecte
kosten (50%)
(4)

Tenet

(1)

(2)

Totaal directe loonkosten in projectperiode

Toeiichting label

ad (1): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in de aangegeven projectperiode
ad (2): Het uurtarief wordt bepaald door de directe loonkosten per medewerker to delen door het aantal productieve uren van de direct betrokken personen, gedurende
projectperiode. Het gehanteerde aantal productieve uren per fte per jaar kunt u als volgt bepalen:
aantal uren per dag aantal werkdagen per jaar
wettelijke erkende feestdagen
-1verlof conform CAO

(a)
-I- percentage ziekteverzuim (berekend over (a)
-1- percentage indirect productieve tijd (berekend over (a)
,Productieve

uren per fte per jeer

Indien de productieve uren NIET volgens de gestelde berekeningswijze worden berekend of kunnen worden berekend, wordt uitgegaan van 1.650 uren,
uitgaande van een fuiltime dienstverband van 40 uren per week.
ad (4): Indirecte kosten: algemene kosten (overheadkosten), uitgaven voor facilitaire en ondersteunende activiteiten, indirecte loonkosten en reiskosten.
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Methode b: integrale loonkosten
U heeft vraag 1 beantwoord. met ja.
Aileen toe te passen indien u deze methOde stelselMatig gebruikt (en niet alleen voor dit project)
Activiteitnr.

Functie medewarker

Uren

Integre& tailor
(1)

(2)

Totaal
Toelichting tabel
ad (1): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in deaangegeven projectperiode
ad (2): U dient vooraf aan te tonen op welke wijzo de tarieven zijn berekend. De Provincie Limburg zal vooraf beoordelen of uw integrale kostensystematiek bruikbaar is voor
dit project. In de verleningsbeschikking zullen de vooraf afgesproken tarieven worden verwerkt.
Methode c: vast uurtarief
U heeft vraag 2 beantwoord met ja.
Indlen u Been loonkosten maakt, maar wel als zelfstandig ondememer kosten voor arbeid maakt. Het vast uurtarief bedraagt € 35,00.
Activiteitnr.

Functie medewerker

'relief

Uren

a

t i, ..
A ..;,,

.

1 1(,,t.I' pi.—'
,

0

(.9

€
.
,C
€

35,00

35,00 her ,,
4- .v.,1-)
35,00

Totaal

,

''

Toelichting tabel
ad (1): Het aantal uren dat medewerker aan project werkt in de aangegeven projectperiode
ad (2): Doze kosten worden opgevoerd tegen een vast uurtarief van e 35,00.
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De projectkosten betreffen de afschrijvingskosten van aangeschafte machines en apparatuur op basis van de historische aanschafwaarde.
Er zijn twee situaties te onderscheiden:
I. Machine / apparatuur uitsluitend voor project aangeschaft
II. Machine / apparatuur NIET uitsluitend voor project aangeschaft
II a. geen gebruik makend van een integraal tarief
H b. gebruik makend van een integraal tarief

Om te bepalen welke sitpatie voor u van toepassing is, doorloopt u onderstaande vragen.
Indien u geen machines of apparatuur aanschaft / inzet ten behoeve van uw project, kunt u verder gaan met onderdeel 3 'kosten materialen en hulpmiddelen'.
Machine/apparatuur uitsluitend voor project aangeschaft?
ja, vul Tabel L in en ga vervolgens verder naar vraag 5.
---> nee, ga naar vraag 5.
Machine/apparatuur MET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt GEEN gebruik van integraal tarief en u houdt een .sluitende tijdsregistratie bij?
---> ja, vul Tabel II.a. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 3 'kosten materialen en hulpmiddelen'.
---> nee, ga naar vraag 6.
Machine/apparatuur NIET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt gebruik van integraal tarief?
---> ja, vul Tabel II.b. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 3 'kosten materialen en hulpmiddelen'.
---> nee, ga naar onderdeel 3 'kosten materialen en hulpmiddelen'.
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ad I. Machine of apparatuur ultsluitend voor project aangeschaft
_
U heeft
.
Aanschal
Afechrljvings- Restwaarde
Machines/ AanschafTabel I. Activitaltnr.
termIjn
apparatuur datum
waarde
(1)

(2)

(3)

Jaarlijkse
afschrilving
(4) = (1)-(3)/ (2)

_

Duur project
(In jaren)
(8)

,,k.
6
k..
r ,

:
•
Or
ttngi4 1,
,,,,

si

rr,

Totaal

ra

(''''T

04

Toelichting tabel
ad (2): De minimale,afschrijvinRstermijn is 5 jaar.
ad (3): De restwaarde mag niet in rekening worden gebracht van het project.
ad (4): Van reeds afgeschreven apparatuur mogen niet.e.pnietoreitschiijvingSkotten worden bereke.nd.
ad (5): Bijvoorbeeld: project diJurt 9 maerirlen, dan.wit u in daze kolom '0;75 In.
ad ll.a Machine of apparatuur [DIET uitsluitend voor project aangeschaft (geen integraal tarief)
U heeft vraag 5 beantwoord met ja.
In dit geval mag u afschrijvingskosten meenemen, indien er een sluitende tijdregistratie wordt bijgehouden. De kosten worden meegenomen naar evenredigheid
dat de machine of het apparaat voor project wordt gebruikt, uitgaande van eon normale bezetting.
Tabel
Activi- Machines I
teltnr. apparatuur

Aanschafdatum

Aanschaf
waarde
(1)

Afschrihrings- • Reatwaarde
termijn.
(2)

(3)

Jaarlijkse
afechrijving
(4)=(I)-(3) I (2) .

Duur project
(in jaren)
(5)

Afechrljvinge- Tot. uren nor- AfschrilvIngskoaten project male Penning kosten per uur
(projectperiode)
(6) = (4)* (5)
(8) = (6)/ (7)
(7)

Totaal
Aantal uren
t.b.v. project
(9)

Pa1
11 6 vat) 11

Toelichtina [abet il.a
ad (2): De minimale afschrijvIngstermijn is 5 jaar.
ad (3): De restwaarde mag niet in rekening worden gebracht van het project.
ad (4): Van reeds afgeschreven apparatuur mogen Met opnieuw afschrijvingskosten worden berekend.
ad (5): Bijvoorbeeld: project duurt 9 maanden, dan vuit u in daze kolom 0,75 in.
ad (7): De normale bezetting is omschreven MS de voor de projectperiode verwachte gemiddelde capaciteitsbenutting van de machine / apparatuut
(in totaliteit bezien, dus niet alleen voor project).

Machine of apparatuur MET uitsluitend voor project aangeschaft (integraal tarief)
li.b.
U heeft vraag 6 beantwoord met ja.
Tebel II.b
Activiteitnr.

Machines / apparatuur

Uren
(1)

tntegreal tarief
(2)

Totes'
Toelichting tabel

ed (1):. Het aantal uren datapparaet / maChineywordt -ingezet voor project, in de aangegeven projectperiode.
ad (2): U dient vooraf aan to gevenop.welke wijze het integraal tarief per machine-uur is berekend. De Provincie Limburg beoordeelt vooraf of uw integrale kostensystematiek
bruikbaar is voor dit project. In de verleningsbeschikking zullen -de vooraf afgesprOken tarieven worden verwerkt. ••
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Dit zijn de kosten van te verbruiken materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen.
Er zijn twee. situaties te onderscheiden:
HI. 'Allaterialen/hulomiddelen :ultskiltend voor project aangeschaft
IV.. .Materiallenthulpmiddelen MET uitsluitend -voor project eangeephaft:
IV a. geen gebruik makend van een integraal tarief
IV b. gebruik makend van een integraal tarief
Om te bepalen welke situate voor u van toepassing is, doorloopt u onderstaande vragen.
Indien u geen materialen / hulpmiddelen aanschaft / inzet ten behoeve van uw project, kunt u verder gaan met onderdeel 4 'aan derden verschuldigde kosten'.
Materialen/hulpmiddelen uitsluitend voor project aangeschaft?
7.
---› ja, vul tabel HI. in.en ga vervolgens verder naar vraag 8.
---> nee, ga naar vraag 8.
Materialen/hulpmiddelen NIET uitsluitend voor project aangesdiaft en ii maakt geen gebruik van integraal tarief en u houdt een sluitende registratie bij?
ja, vul Tabel IV.a. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 4 'aan derden verschuldigde kosten'.
---> nee, ga near vraag 9.

8.

Materialen/hulpmiddelen NIET uitsluitend voor project aangeschaft en u maakt gebruik an integraal tarief?
ja, vul Tabel IV.b. in en ga vervolgens verder naar onderdeel 4 'aan derden verschuldigde kosten'.
---> nee, ga naar onderdeel 4 'Elan derden verschuldigde kosten'.

9.

III.
Meterialen en hulpmiddelen specifiek voor het project aangeschaft.
U heeft vraag 7 beantwoord met ja.
'rebel III.
Activiteitnr.

Materialen / hulpmiddelen

Totaal
Pagina 8 van 1

IV.a. Materialen en hulpmiddelen NIET specifiek voor het project aangeschaft (geen-integraal tarief).
U heeft vraag 8 beantwoord met ja.
Deze kosten mogen dus alleen worden meegenomen, indien er een sluitende registratie wordt bijgehoudan.
Tabel IV.a.
Activiteitnr.

Materialen 7 huipmiddelen

Verbrulk

PriJe per
hoeveelhiald
(2)

(1)

Totaal

,O2

IV.b. Materialen en hulpmiddelen MET specifiek voor het project aangeschaft (integraal tarief)
U heeft vraag 9 beantwoord met ja.
Het integrale tarief wordt vermenigvuldigd met het aantal materiaaluren.
Tabet IV.b.
ActiViteitnr. Materialen.thulpmiddelen.

Uren
(1)

Irategraal ballet
(2)

Totaal
Toelichting tabel

ad.(1): Het Santa! uren 'dat ;ip.p.araat / machine wordt ingezet voor project, in de aangegeven projeCtp.erioda.
ed.(2): U dlent vooraf sante %man op Welke wljze de tarieven zijn berekend. De Provincial, Limburg zel vooref.bsoordeten of uw integrate •kostensystematiek
bruikbaar is voor dit project. In do verieningsbeschikking zullen de vooraf afgesproken tarieven worden verwerkt.
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Het betreft kosten van activiteiten die worden ultbesteeci, kosten van het inlenen van personeel en kosten t.b.v. het project .geleverde goederen of diensten.
Om te bepalen. of u dit onderdeel dient in te vullen, stelt u onderstaande vraag:
10.

Zijn de aan derde verschuldigde kosten die direct voor de siubsidiabele activitelt worden gemaakt aantoonbaar door factuur, offerte of contract?

---›

ja, vul onderstaande tabel in. Ga vervolgens verder near de onderdetan 5 (projectkosten totaal) en 6 (financieringsplan).

---›

nee, ga verder near de onderdelen 5 (projectkosten totaal) en 6 (financieringsplan).

Activiteitnr.

Nam derde / leverancier

,.
,

Omechripiing

,

P

,
lit

"4
,p, ,,:,,

">

Pe

ri`

Tam!

pp

.., : & ..o.

3.

k,

,

Het ondertleel 'projectkosten (totaal)' dient u IMO in te vullen.
De projectkosten in totalitelt, bezien vanUit twee invaishoeken:
A. Projectkosten gespecificeerd naar kostensoorten
B. Projectkosten gespecificeerd naar activiteiten
U client towel tabel A. als tabel 113, in te vullen, waarbij uiteraard geldt dat het bedrag van de totale projectkosten gag( aan elkaar dient te zijn.
A. PrOjectkomen gespecificeerd near kostensoprten.,
1. Loonkosten
2. Machines/ apparatutir
3. Materialen / hulpmiddelen

1.

,

,
-r
-I

4. Kosten derden

..,
v,

Totsal

'
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Es. Projectkosten geapeciticeerd near activiteiten
Activiteit
Activiteit 2
Activiteit 3
Activiteit
Totaal
•-

r

0:4

74V
A4.,1

Het onderdeel linancieringsplan' client u altijd in te•vullen.
in de begroting van het project Man- de geracamtle Kotten Van de'll_atetnilleride.actiViteiten the wOrelen uitgeVoerd.
in het financieringsplan moet duidelijl worden gemaakt waar het geld .Vandaan komt orn de •activiteiterile-bekostigen.
U :dient: onderstaande tabel in te.vullen.
Activiteit:1

Activiteit

ActiVitolt 3

Activiteit • •

4

Olt
af: eigen bijdrage um/roger

Y.

at'bijdragen van derden.(spealeeer per *rep)
af: opbrengsten
al: subsidie / cofinanciering rijk
at: subsidie / cofinancieiing gemeenten (epeollIceer per gemeonto)
sybsiclie / cdfinanciering euroliees
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Totaal

Luchtsteun Nederland

9 Or 7111
Factuur

GemeenteVenlo
Afd. Veiligheid & Handhaving
Dhr. M. Timmermans
Postbus 3434
5902 RK Venlo

KRED.
NR.

.

TECHN.

Factuur no: 12.10.270
• FIAT

Klant

Vn101

Mtum

Uw opdrachtgever
Kostenplaats

Mevr.
Het Groene Goud

Verval

luchtfoto's, _ _ locaties

Inspectieviucht*,
Vlucht met dhr.

uur :

minuten,

lnspeetievlucht*.
Vlucht met dhr.

uur

minuten, : . luchtfoto's,

InspectieVlucht*, uur
Vlucht met dhr.

minuten,

uur : minuten,

lnspectievlucht*, - uur
Vlucht met dhr.
lnspectievlucht*,
Vlucht met dhr.

C
.ttFOD
N.T R.

1
‘'
ACM,

37,11I-11IR

8 oktober 2012

Datum

Omschrijving:

InSpectievlucht*,
Vlucht met dhr.

FACT.

uur i

luchtfoto's,

I uchtfoto' s,

minuten,

luchtfoto's,

minuten,

luchtfoto's,

07 september 2012

locaties

07 september 2012

ocaties

13 september 2012

locaties

locaties

ocaties

Bedrag (€)

18 september 2012

18 september 2012

19 september 2012

Einde blad 1

Postbus 651
5700 AR Helmond
Telefoon: 0492-556955
Fax: 0492-556977
Bank: 12 03 86 801
Inschrijving K.v.K. 17188647
13TIN nr. NI 083337568801
info@luchtsteun-nederland.nl

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Een exemplaar wordt op aanvraag toegezonden.
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te-Eindhoven..

Luchtsteun Nederland

Datum

Omschrijving:
Vervolg blad 2
uur

minuten,

Iuchtfoto's,

locaties

19 september 2012

inspectievlucht*, uur :
Vlucht met dhr.

minuten, :

luchtfoto's,

locaties

20 september 2012

Inspectievlucht*,
Vlucht met dhr.

minuten,

Inspectievluch0,
V lucht met dhr.

uur

Totale inzetduur in september::
Aantal luchtfoto's:
Aantal locaties:

*(4

uur

luchtfoto's, :

min (

ocaties

Bedrag (€)

21 september 2012

7.966,99

min)

• per vlieguur)

t
Totaal excl. BTW
BTW 19 %
Totaal inclusief BTW

Postbus 651
5700 AR Helmond
Telefoon: 0492-556955
Fax: 0492-556977
Bank: 12 03186 801
Inschrijving K.v.K. 17188647
BTW nr. NL 083337568801
info@lucbtsteun-nederland.n1

€
€
€

7.966,99
1.513,73
9.480,72

Algemene voorwaarden zijri van toepassing. Een exemplaar wordt op aanvraag toegezonden.
Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. to Eindhoven.

De Co.oc

(

Oras,serie ° 9estauronl ° Teed- enTergraderzalen Toms
%elven9ftrpor, .acbibanenpeg 16 6021 X cBudel
(#31)040-492014 far (*31)0495-526190

Gemeente Venlo
Afdeling Veiligheid & Handhaving
Dhr. M. Timmermans —
52Postbus 3434
5902 RK Venlo

2 0‘i 1012

Budel, 31 oktober 2012
Betreft: FACTUUR 2120932028
Het Groene Goud

rATR,
TECH N.

DisT
ur

\ CONTR.
AFD.
ADM.

1
.

J_DATUM 3ETALi

Geachte heer Timmermans,
Hierbij breng ik u volgens afspraak de bestedingen volgens bijgevoegde specificatie
(gestuurd aan de gemeente Venray
) van september 2012 in
rekening.
Bestedingen volgens bijgevoegde specificatie
( incl. BTW E 8,77)

€ 154,90

Vriendelijk verzoek ik u het bedrag binnen 8 dagen over to maken op onderstaand
rekeningnummer met vermelding van het factuurnurruner.
Met vriendelijkeyet,-

ansen
-1tecteur
-13"9se-r----

9(n9C nr. 17142730 96bobank (Veer!, 'Ir. 1669.66576

ch(

nr. 911.88/04.026,34.T01

provincie limburg
Interne nota
afdeling Vergunningen en Subsidies

St
Aan
Van
Onderwerp
Datum
Bijlage(n)
Afsch rift

RO (Subsidies) CdK d.d. 3 december 2012
Subsidieverzoek Gemeente Venlo
Project "Anti-hennepteelt Het Groene Goud"
28 november 2012
Concept beschikking
Steller,

Geachte heer Bovens,

1.

Inleiding
Van de gemeente Venlo hebben wij op 17 september 2012 een subsidieverzoek ontvangen op
grond van artikel 4:23, derde lid, sub d Awb.

2.

Korte omschrijving van het project
Doelstelling van het project is het uitvoeren van vluchten met een vliegtuig over nnaIslielden in
Noord- en Midden Limburg om eventuele hennepplantages op te sporen. De financiele bijdrage
van de provincie komt is voor de inzet van luchtsteun voor de anti-hennepteelt aanpak "Het Groene
Goud".

3.

Wat kost het hele project en welk bedrag wordt als subsidie gevraagd
Kosten € 9.636,00
Subsidieverzoek oorspronkelijk € 15.000,00, bij aanvullende gegevens: € 9.636,00

5. Overwegingen
Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 35, eerste lid, van de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (hardheidsclausule).
Om kosten subsidiabel te kunnen achten dient een verzoek om een financiele bijdrage voor
aanvang van het project respectievelijk de activiteiten te worden ingediend. Omdat het verzoek om
een financiele bijdrage op 17 september 2012 is ontvangen en het project is gestart op 6
september 2012 en is hiermee niet voldaan aan het hiervoor gestelde. Het project is echter al
langer bekend bij de provincie Limburg. Dit rechtvaardigt de toepassing van de hardheidsclausule.
Dit project is reeds besproken in bestuurlijk overleg tussen LLTB en CdK.

6.

Ambtelijk advies
Toekenning van een subsidie ter hoogte van maximaal € 9.636,00 ten laste van FCL 67083
"Activiteitenpakket Veiligheid 2012".

7.

Voorstel
1. Kennis te nemen van voorliggende aanvraag.
2. In te stemmen met voormeld ambtelijk advies.
3. Aanvrager in kennis te stellen middels bijgevoegde conceptbeschikking.
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provincie limburg
A

Cr.

3-12-2012

VGSSUB

1-1-2013

Burgemeester en wethouders van de
Gemeente Venlo
De heer M.J.J. Timmerrnans
Postbus 3434
5902 RK VENLO

VERZONDEN 1 7 DEC. 2012
Cluster
Faxnummer
Ons kenmerk
Bijlage(n)

VGSSUB
043 389 7811
2012/59073

Behandeld
Doorkiesnummer
Uw kenmerk
Maastricht

043 389
VHBOP/12-15900
11 december 2012

Onderwerp
Incidentele projectsubsidie
Project: Het Groene Goud

Geacht college,
Hierbij doen wij u ons besluit toekomen over uw subsidieaanvraag voor bovengenoemd project.
In uw brief van 12 september 2012, ontvangen 17 september 2012 en geregistreerd onder zaaknummer
SAS-2012-01410, heeft u ons verzocht om een provinciale subsidie. Bij brief van 2 oktober 2012 en 6
november 2012 hebben wij verzocht om aanvullende gegevens. Deze hebben wij op 19 november 2012
per brief ontvangen.
Wij verzoeken u in alle contacten met ons over dit project het zaaknummer te vermelden.
Doelstelling van het project is het uitvoeren van vluchten met een vliegtuig over maIsvelden in Noord- en
Midden Limburg om eventuele hennepplantages op te sporen. De financiele bijdrage van de provincie is
voor de inzet van luchtsteun voor de anti-hennepteelt aanpak "Het Groene Goud".
Wettelijke grondslag
Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene subsidieverordening 2012 en artikel 4:23, derde lid,
sub d, van de Algemene wet bestuursrecht (te raadplegen via www.limburg.nl/subsidies).
De subsidieaanvraag is beoordeeld in dit kader en op grond van het door Provinciale Staten en door
Gedeputeerde Staten vastgestelde Coalitieakkoord 2012-2015 "Limburg, haal het beste uit jezelf!".
Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 35, eerste lid, van de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (hardheidsclausule).

121122-0014
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 (0)43 389 99 99 IBAN —nummer:
Bereikbaar via:
Fax + 31 (0)43 361 80 99 NL08RAB00132575728 Lijn 1 (richting De Heeo)
www_limburg.n1
BIC-code: RABONL2U

provincie limburg

Besluit
Wij hebben besloten om u een projectsubsidie te verlenen en"direct vast te stellen op maximaal
€ 9.636,00 voor de financiering van het project.
Deze subsidie wordt verleend onder toepassing van artikel 35, eerste lid, van de Algemene
Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg (hardheidsclausule). Om kosten subsidiabel te kunnen
achten dient een verzoek om een financiele bijdrage voor aanvang van het project respectievelijk de
activiteiten te worden ingediend.
Omdat het verzoek om een financiele bijdrage op 17 september 2012 is ontvangen en het project is
gestart op 6 september 2012 is hiermee niet voldaan aan het hiervoor gestelde. Het project is ec
. titer al
!anger bekend bij de provincie Limburg. Dit rechtvaardigt de toepassing van de hardheidsclausule.
Binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief zullen wij een bedrag van € 9.636,00 overmaken
op rekeningnummer 28.50.08.749.
Overwegingen
Zoals aangegeven in het Coalitieakkoord 2012-2015 " Limburg, haal het beste uit jezelf' willen wij vanuit
het belang van de burgers in Limburg en het vestigingsklimaat in Limburg vanuit een faciliterende rol
aandacht besteden aan zaken op het gebied van veiligheid.
Wij menen dat de in uw opdracht uitgevoerde luchtsteun om eventuele hennepplantages in maisvelden
op te sporen als onderdeel van de anti-hennepteelt aanpak " Het Groene Goud" een bijdrage levert aan
de veiligheid in Noord- en Midden-Limburg. Daarom kunnen wij uwverzoek tot ondersteuning hiervan
inwilligen.
Wel merken wij op dat wij dit project eenmalig als overbruggingsregeling voor 2012 ondersteunen.
Daarbij gaan wij er van uit dat de resultaten van en een vervoig op het project " Het Groene Goud" bij de
uitvoering van het nieuwe hennepconvenant door de daarvoor verantwoordelijke actoren gezamenlijk
zullen worden meegenomen.
Verplichtingen van de subsidieontvanger
Het project had een looptijd van 6 september 2012 tot 22 september 2012.
De
hennepvluchten zijn uitgevoerd volgens projectplan. De facturen zijn reeds door ons ontvangen:
U stelt ons uiterlijk in januari 2013 in kennis van de resultaten van dit project in de vorm van een
evaluatierapport.
Als door of namens u nog een of meer publicaties worden gedaan over het gesubsidieerde project
moet gebruik worden gemaakt van het actuele logo van de Provincie Limburg (te down leaden via
www.limburg.nl/huisstiji).
Daarnaast meet triede gesubsidieerd door de Provincie Limburg' worden vermeld om aan te geven
dat het project wordt gerealiseerd met financiele steun van de Provincie Limburg.
Nieuw beleid
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat per 1 januari 2012 een nieuw subsidiestelsel van kracht is en dat er
beleidsregels zijn vastgesteld met betrekking tot het sanctie- en handhavingsbeleid bij subsidies.
Tevens hebben wij beleidsregels inzake de provinciale registratie van ernstige onregelmatigheden bij
subsidies vastgesteld (zie wvvw.lirnburo.nlisubsidies > Subsidiestelsel 2012).

121122-0014
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provincie limburg

Informatie
Bij vragen over de inhoud van dit besluit kunt u contact opnemen met de heer
telefoon (043) 389
rn over de procedure met mevrouw
389

, telefoon (043)

Per 1 januari 2012 zijn wij gestart met een openbaar subsidieregister. In het subsidieregister wordt
opgenomen weike organisatie, welk subsidiebedrag voor welk(e) project/activiteiten ontvangt.
Overige
U kunt aan deze subsidieverlening, ook in het geval meerdere keren subsidie is verleend, geen enkele
verwachting ontlenen over uw eventuele toekomstige subsidieaarivragen.
Wij houden ons het recht voor om elk jaar, op basis van de ontvangen aanvragen, tot een hernieuwde
beleidsafweging en prioritering to komen.
Wij wensen u veel succes met de uitvoering van het project.
Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u
bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een
bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht aismede de
redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde
Staten van Limburg; Afdeling BSEB, cluster BZ, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA
Maastricht.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.Iimburq.nl (klik op e-Loket).

Gede.putes_?rde Staten van Limburg

vobliitter

121122-0014
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Handboek
Het Greene Gou

Inleiding
Algemeen
Het kabinet streeft reeds geruime tijd een stringente en daadkrachtige aanpak van de
hennepteelt in Nederland na. Op basis van studies, alsmede op basis van signalen van
een groot aantal politiekorpsen, is gebleken dat de teelt van hennep in Nederland een
steeds bedrijfsmatiger karakter heeft gekregen en meer en meer in de greep is geraakt
van de georganiseerde misdaad. Dit heeft ertoe geleid dat meerdere regio's in Nederland
aan de slag zijn gegaan met de aanpak van hennepteelt.
Geschiedenis
Ook in het politiedistrict Venray is het, op grond van een toename van het aantal
ontmantelde kwekerijen, noodzakelijk geweest om een gerichte aanpak te organiseren.
De problematiek rondom hennepteelt binnen het district Venray, in combinatie met het
streven van het Kabinet om hennepteelt daadkrachtig te bestrijden, is in het najaar van
2005 aanleiding geweest om de hennepteelt in projectvorm aan te pakken. De driehoek
(politie, Openbaar Ministerie en gemeenten) heeft hiertoe opdracht gegeven. Zij vervult
binnen de aanpak de rol van opdrachtgever, regisseur en aanjager.
Dit project heeft de naam Het Groene Goud gekregen.
Doel van het project was te verkennen op welke wijze de illegale hennepteelt het beste
ontmoedigd en aangepakt kon worden. Deze projectvorm is daarnaast gebruikt om een
structuur op te bouwen, om op een doelmatige manier gegevens uit te wisselen en om
de mogelijkheden te beoordelen over het onderbrengen van de functies van het project
in bestaande structuren.
Deze uitwerking heeft in de periode 2005 tot en met 2008 een praktische en
daadkrachtige werkwijze opgeleverd waarbij in samenwerking met aile relevante partners
zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke als civielrechtelijke instrumenten ingezet
kunnen worden. Lopende het jaar 2008 komt de projectstatus te vervallen en wordt de
aanpak opgenomen in bestaande structuren. De projectnaam Het Groene Goud biijft
gehandhaafd.
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Aanpak
Inleiding
Het Groene Goud richt zich op de bestrijding van hennepteelt/hennepverwerking. Daarbij
wordt specifiek de aandacht gericht op de volgende vindlocaties:
- Schuren en loodsen
- Koude grond
- Woningen
De basisfilosofie van het Groene Goud is het inzetten van een combinatie van
communicatieve, straf- en bestuurs- en civielrechtelijke instrumenten om het telen van
hennep te ontmoedigen. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een gezonde en
veilige Ieefomgeving, wordt de georganiseerde misdaad teruggedrongen en worden
nieuwe impulsen gegeven aan de samenwerking tussen partijen op het gebied van de
integrate handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Binnen dit project is getracht het accent te verleggen van repressief optreden naar een
meer preventieve aanpak. Het gestructureerd en planmatig samenwerken door
verschillende organisaties die betrokken zijn bij de opsporing en ontmanteling van
kwekerijen is daarbij een eerste vereiste. Het is vanaf de start tevens de bedoeling
geweest om de kennis en ervaring, opgedaan tijdens de uitvoering van het project, breed
ter beschikking te stellen aan belangstellenden.

Partners
In maart 2006 hebben belanghebbende partijen zich verenigd door een convenant te
ondertekenen. Met die ondertekening hebben deze partijen de gezamenlijke aanpak voor
de bestrijding van de hennepteelt onderschreven.

De convenantpartners
Gemeenten Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Meerlo-Wanssum, Mook en Middelaar,
Sevenum en Venray
Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB)
Openbaar Ministerie arrondissement Roermond
Politie district Venray regiopolitie Limburg-Noord
Provincie Limburg
Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)
Woningcorporaties Destion, Wonen Limburg en Mooiland Maasland
Essent Netwerk
Het gestructureerd en planmatig samenwerken is een vereiste om te kunnen komen tot
een daadkrachtige aanpak.
Het gaat daarbij om:
• Het maken van afspraken met betrekking tot onderlinge informatie-uitwisseling;
• Standaardisatie van documenten en processen-verbaal;
• Onderlinge werkafspraken over de benadering en de ontmanteling van
kwekerijen.
Een dergelijke werkwijze tussen verschillende organisaties draagt er namelijk toe bij dat
het telen van hennep minder aantrekkelijk wordt. Daarnaast verhoogt het de
zichtbaarheid van het optreden tegen telers, hiervan gaat een preventieve werking uit.
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Organisatie
De organisatie van het project het Groene Goud zag er bij aanvang uit volgens bijgaand
fig uu r:

Bestuurlijk Platform
(bestuurlijke vertegenwoordigers
convenantpartijen)

Stuurgroep
(bestuurlijk trekker gemeenten, Officier van
Justitie, Chef politiedistrict Venray. Ondersteund
door projectleider Groene Goud)

Ambtelijk
uitvoeringsoverleg
(ambtelijke vertegenwoordigers van
de convenantpartners)

Ambtelijke kerngroep uitvoering
(coordinator fraudebestrijding Essent,
communicatieadviseur Groene Goud, provincie
Limburg, LLTB. Politie Venray, projectleider)

Voor de aansturing van het project is een bestuurlijk platform opgezet.
Het bestuurlijk platform bestaat uit de bestuurders en vertegenwoordigers van de
convenantpartijen. Dit overleg is bestemd voor het formuleren van het beleid en de
aanpak in grote lijnen. Daarnaast is het overleg bestemd voor het evalueren van de
aanpak en de resultaten en het nemen van beslissingen.
Voor de bestuurlijke leiding, de voorbereiding van het overleg van het bestuurlijk
platform, het toezien op en het bewaken van de uitgangspunten van het convenant, de
planning en de uitvoering binnen het project, is een stuurgroep opgericht.
De stuurgroep bestaat uit de bestuurlijk trekker van de convenantpartners welke werden
ondersteund door de coordinator.
Tevens is een ambtelijk uitvoeringsoverleg ingericht waarbij de bespreekpunten voor het
bestuurlijk platform werden voorbereid. In het overleg van de ambtelijke kerngroep vond
de coOrdinatie van de acties met als belangrijkste doel het efficient en effectief inzetten
van menskracht en middelen. Beide overlegstructuren zijn gaandeweg het project
veranderd in het Plannings- en Uitvoeringsoverleg. In de aanpak van hennepteelt speelt
het Plannings- en Uitvoeringsoverleg een centrale rol. Het overleg maakt namelijk een
planmatige aanpak en een andere verdeling van werkzaamheden mogelijk.
De belangrijkste taken van dit overleg zijn:
Planning
• verzamelen gegevens, bespreken en keuze maken voor acties, betrokken partijen,
planning
• planning aanpak koude grond (samenwerking met LLTB)
• planning aanpak loodsen en schuren (samenwerking politie, Essent met
gemeentelijke handhaving)
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inschatting mogelijkheden bestuursrechtelijke aanpak (i.v.m. opdracht tot
ruiming)
Uitvoerinq
• soort actie
• datum
• insteek (strafrechtelijk /bestuursrechtelijk/civielrechtelijk)
• betrokken partijen:
Evaluatie
• uitvoering actie
• vervolgacties, vervolgtrajecten
• betrokken partijen
(speciale) preventie
• nazorg door herhaalde controle aan de hand van een volgsysteem
• verwijzing/inschakeling andere instanties
•

Dit overleg wordt tenminste tweemaal per maand gehouden. Om de slagvaardigheid to
vergroten is het aantal deelnemers beperkt. De ervaring leert dat het werken met vaste
vertegenwoordigers de voorkeur heeft. Namens de gemeenten Horst aan de Maas,
Meerlo-Wanssum, Sevenum en Venray wordt den medewerker van de gemeente Venray
als vaste deelnemer aangewezen. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar
vaardigen eveneens een vaste vertegenwoordiger af. De gemeentelijke
vertegenwoordiger(s) onderhouden de contacten met de betrokken gemeenten.
Bij een aantal zaken is het nodig dat, uit oogpunt van veiligheid, met spoed opgetreden
wordt. Indien dit het geval is (bijvoorbeeld grootschalige heterdaad-situaties), wordt niet
gewacht op het Plannings- en Uitvoeringsoverleg, maar wordt onmiddellijk opgetreden.
De politie neemt het initiatief, maar schakelt zo snel mogelijk via de coordinator de
overige partijen in.
Coordinator en administratieve ondersteuning
De positie van de coordinator is een sleutelpositie binnen de aanpak Het Groene Goud.
De coordinator is consulent voor de betrokken organisaties en benadert eventuele
belangstellenden en nieuwe convenantpartners. Deze coordinator heeft op strategisch,
tactisch en operationeel niveau de volgende taakomschrijving:
Strategisch niveau
• Beleidsvoorbereiding, initierend voor ontwikkeling/doorontwikkeling instrumenten
• Communicatie naar andere instanties / tussen partners (bestuurlijk niveau) /
extern
• Opstellen evaluatie en rapporteren hieromtrent
• Infomeren bestuurlijk verantwoordelijke en driehoekoverleg
• Opstellen jaarwerkplan en begroting
Tactisch niveau
• Coordinerende rol tussen bestuurlijke verantwoordelijke(n),
beleidsontwikkelingsniveau en operationeel niveau
• Co6rdinatie privacygevoelige gegevens
• Accountfunctie naar partners
• Consulentfunctie binnen partners / extern
• Verantwoordelijk voor draaiboeken, protocollen
• Verantwoordelijk voor (organisatie) communicatie
Operationeel niveau
• Beleidsmatige ondersteuning uitvoering
• Voorzitter Plannings- en Uitvoeringsoverleg
• Verantwoordelijk (feitelijk) voor privacygevoelige gegevensuitwisseling
• Planning van inzet en activiteiten
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In zijn rol als voorzitter van het Plannings- en Uitvoeringsoverleg (het hart van de
aanpak Het Groene Goud) is de coordinator verantwoordelijk voor de aansturing van de
uitvoering. Hij bereidt deze overleggen en eventuele nadere besluitvorming naar
aanleiding van het overleg voor.
De ambtelijk ondersteuner !evert eveneens een belangrijke bijdrage aan de aanpak. De
taken van deze functie richten zich vooral op:
• het actualiseren van protocollen en draaiboeken;
• de financiele verantwoording en cijfermatige verslaglegging;
• ondersteuning van het planning- en uitvoeringsoverleg, op de gebieden
correspondentie, verslaglegging en archivering;
• ondersteuning coordinator en het beheer van de persoonsgegevens;
• ondersteuning bij communicatieactiviteiten.
Vanaf eind 2008 wordt het organisatieschema omgezet naar onderstaand schema.
Doordat de projectstatus verdwijnt, verandert ook de structuur. Het Groene Goud wordt
opgenomen binnen bestaande structuren waardoor een bestuurlijk platform en
stuurgroep niet langer noodzakelijk zijn. Het districtelijk driehoeksoverleg en de
verantwoordelijk portefeuillehouder nemen deze taken over.
De overige onderdelen blijven bestaan.

Bestuurlijk
verantwoordelijke/
portefeuillehouder

Administratieve- en
communicateondersteuning

Districtelijk
(politie)driehoek
overleg

Coordinator
Groene Goud

Plannings- en
uitvoeringsoverleg

Externe
(uitvoerende)
partners
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Werkwi'ze
In onderstaand schema wordt de algemene organisatorische procedure rondom de
aanpak van hennepteelt in beeld gebracht.

Alle partners
Melding
verdenking
aanwezigheid
hennepplanten

V

Secretariaat HGG
Ontvangst melding

•
Secr. HGG
Verzoek Betrokken
pp. info to
verzamelen

Secr. HGG
Agenderen Plann.
en
Uitvoeringsoverleg

P- en U-overleg
Waarderen info
Planning actie en
deelnemers
Vervolgactie

Actiedag

Strafrechtelijke
aanpak
Politie, OM, UWV,
gemeente, Essent

•
Civielrechtelijke
aanpak
Essent, Woningcorporatie, UWV,
gemeente

•
Bestuursrechtelijke
aanpak
Gemeenten

P+U-overleg
uitwisseling resultaten
vervolgtraject
hoofdverantwoordelijke
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Bij de concrete aanpak van hennepteelt wordt een onderscheid gemaakt in objecten. Per
soort object (vindlocatie) zijn gerichte draaiboeken opgesteld.
Het gaat hierbij zoals eerder gezegd om de aanpak van hennepteelt in:
• Schuren en loodsen
• Koude grond
• Woningen
Al naar gelang het object zijn verschillende partners aan zet en is per object een
maatwerkaanpak (zowel repressief als preventief) ontwikkeld. Daarbij vervult iedere
partner een eigen rol. Zo worden in het kader van aanpak hennepteelt op de koude
grond hennepvluchten georganiseerd om vanuit de lucht hennep in de mais op to kunnen
sporen. Hiervoor wordt naast de reguliere inzet van politie ook de KLPD ingeschakeld.
Resultaten
De werkwijze heeft inmiddels verschillende resultaten opgeleverd die de meerwaarde van
de aanpak van Het Groene Goud benadrukken.
In onderstaand kader worden de belangrijkste resultaten weergegeven.
Slag- en daadkracht
• In 2006 zijn er in totaal 17 casussen door de politie bij de diverse
partners ter sprake gebracht. In 2007 zijn 72 casussen de revue
gepasseerd.
• Er zijn in 2007 meer dan 30.000 planten via ruiming van woningen,
loodsen en schuren geruimd en vernietigd.
• Er is ruim 20 kilo kant en kiare hennep aangetroffen.
• Tot dusver zijn circa 50 personen strafrechtelijk veroordeeld. Vanwege
het tijdsverloop dat inherent is aan strafrechtelijke procedures, betreft
het merendeel van dit aantal, zaken uit 2006.
• Sinds de start van het project zijn er 18 woningen ontruimd.
• Diverse uitkeringen zijn verlaagd of zelfs beeindigd in verband met het
verzwijgen van werkzaamheden en/of inkomsten.
• Circa 40 personen zitten in een hercontroletraject.
• Bij de controles in het kader van de koude grond acties werden slechts
circa 700 hennepplanten aangetroffen in 2008 (in 2005 circa 35.000
hennepplanten, waarbij alleen vindplaatsen met meer dan 500
hennepplanten zijn meegeteld).
• In 2008 zijn het aantal ontdekte planten dat via het Plannings en
Uitvoeringsoverleg 11.611 op 24 locaties.
• In de buitenteelt zijn circa 1300 planten op 35 locaties ontdekt in 2008.
• In 2008 zijn 3 woningen ontruimd (voordeelsberekening circa
€ 900.00,-)
• Bedrag stroomdiefstal teruggevorderde uitkeringsbedragen € 11.731,in 2008.
• Aanhoudingen circa 10 personen in 2008. Van een vijftiental gevallen
zijn de gegevens nog niet compleet geretourneerd, deze zaken zijn nog
in onderzoek.
Ontmoediging
• Sprekende resultaten zijn onder meer het terugdringen tot marginale
aantallen van het aantal hennepplanten op de koude grond.
• Daarnaast is merkbaar dat steeds meer mensen zich realiseren wat de
gevolgen van de aanwezigheid van hennepplanten zijn.
• Publicaties wijzen erop dat de succesvolle aanpak van de hennep leidt
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Bestuursrechtelijke aanpak
Tot dit moment wordt de aanpak van hennepteelt gekenmerkt door een repressieve
strafrechtelijke aanpak.
Naast deze strafrechtelijke aanpak zijn gaandeweg mogelijkheden onderzocht voor een
bestuursrechtelijke aanpak. Met een bestuursrechtelijke aanpak wordt de gemeentelijke
rol in de bestrijding van de illegale hennepteelt op basis van het bestuursrecht bedoeld.
De meerwaarde van deze aanpak is dat het bestuursrecht fungeert als een aanvulling op
de strafrechtelijke aanpak.
Het Groene Goud heeft nog beperkte ervaring met deze aanpak om hier inhoudelijke
resultaten weer te kunnen geven.
Mogelijkheden en beperkingen bestuursrecht
Om de mogelijkheden in beeld te krijgen is een extern juridisch advies ingewonnen. Op
basis daarvan is het stappenplan ingericht. Daaruit blijkt dat het bestuursrechtelijk
aanpakken van hennepteelt in woningen in het algemeen mogelijk is.
Een knelpunt vormt de spoedeisendheid van het bestuursrechtelijk optreden. Het
optreden behelst het op kosten van de eigenaar/gebruiker/huurder van een woning
ruimen van hennepplanten en installatie. Dit wordt het toepassen van bestuursdwang
genoemd. De mogelijkheden van toepassing spoedshalve bestuursdwang zijn volgens de
gangbare juridische praktijk beperkt. Om de mogelijkheden die er zijn te benutten is het
belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium gemeentelijke juridisch deskundigheid te
betrekken. Dit kan alleen beoordeeld worden indien er bij de voorbereiding een juridische
beoordeling is opgenomen. De grenzen van de spoedeisendheid zijn echter in deze
gevallen (nog) niet expliciet vastgelegd. Overige knelpunten zijn onder andere de
beperkte mogelijkheid om de kosten (volledig) op de dader te verhalen, de beperkte
bevoegdheid om op te treden tegen hennepplanten/-producten in loodsen en schuren en
het feit dat in maIsvelden enkel strafrechtelijk optreden mogelijk is.
Privacygecievens
Om de slag- en daadkracht te verhogen is het nodig om informatie uit te wisselen. De
informatie-uitwisseling dient plaats te vinden binnen de daarvoor geldende regels, gericht
op bescherming van de privacy. De aanpak van het Groene Goud is daarom aangemeld
bij het College voor Bescherming van Persoonsgegevens. De aanmelding is in alle
betrokken gemeenten bekend gemaakt. Het daarbij horende privacyprotocol ligt tevens
ter inzage bij de deelnemende gemeenten. De bescherming van de gegevens is geregeld
in het Privacyprotocol Het Groene Goud.
De uitwisseling van informatie maakt een gerichte beoordeling van casussen mogelijk.
Hierdoor rust het verzamelen van gegevens en de beoordeling van verdachte situaties
niet meer alleen op de schouders van de politie.
Ook in de aanpak kunnen zaken gedeeld worden. Dit betekent dat niet alleen de politie
de actie uitvoert, maar dat deelnemende partijen participeren: Essent, gemeenten,
woningcorporaties.
Om bescherming van deze privacygevoelige gegevens te waarborgen is een aantal
maatregelen nodig. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het
Privacyprotocol zijn de volgende zaken formeel besloten.
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Actie
Rechtstreekse toegang
gegevens Het Groene
Goud
Verstrekking gegevens
aan Het Groene Goud

Vergaren gegevens
binnen organisatie

Verstrekken opdracht tot
toepassing van (spoed)
bestuursdwang

Bevoegdheden/ voorwaarden
Uitvoering
Medewerker Openbare
Machtiging voor aangewezen persoon voor
inzage in/toegang tot vastgelegde gegevens Orde en Veiligheid
Mandaat voor aangewezen persoon om op
verzoek Het Groene Goud gegevens te
verstrekken (t.b.v. plannings- en uitvoering
overleg)
Betreft gegevens GBA, Werk-inkomen,
milieu-, bouw-, ruimtelijke ordening-,
kadaster-, fiscale, brandveiligheidsstrafrechtelijke gegevens.
Mandaat voor aangewezen persoon voor
het op verzoek schriftelijk verstrekken van
zakelijke inlichtingen aan (partners van)
Het Groene Goud betreffende
werkzaamheden van gemeentelijke
orga nisatieonderdelen

Medewerker Openbare
Orde en Veiligheid

Mandaat om bij acties van ontmanteling
hennepkwekerijen om opdracht tot
toepassing van (spoed) bestuursdwang te
geven aan verantwoordelijke bij de actie
(politie)
Voorwaarde: informeren burgemeester

Het college van B&W
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Communicatie
Het Groene Goud is een omvangrijk project waarbij vele participanten betrokken zijn.
Communicatie en communiceren is een belangrijk middel om alle neuzen in dezelfde
richting te laten wijzen.
Het is dan ook van belang dat de communicatie omtrent Het Groene Goud altijd vanuit
den centraal punt plaatsvindt. De coordinator is hiervoor verantwoordelijk en bedient zich
hierbij van professionele ondersteuning, in eerste instantie communicatiemedewerkers
van de gemeente Venray.
Het inhoudelijke deel van de communicatie moet gevoed worden door de
contactpersonen van de aangesloten partners. Zij zijn verantwoordelijk voor de input van
informatie. Deze directe Iijn met de partners is nodig om ruis te voorkomen. De
contactpersonen van de partners zijn verantwoordelijk voor de informatielevering en de
coordinator voor de uitvoering. De coordinator is verantwoordelijk voor het
organisatorische deel van de communicatie zoals het bijhouden van de website en
brochures, enzovoorts. De uitvoering van de communicatie Iigt mede bij de coordinator
om de eenheid en uniformiteit te behouden.
Van de partners wordt specifiek verwacht dat zij hun eigen communicatiemiddelen
inzetten om hun doelgroepen te informeren over de voortgang, de te ondernemen acties
en sancties, etc. Partners communiceren zeif met hun achterban over de wijzigingen en
de voortgang bij de overgang van project naar borging.
Om te voorkomen dat er een ongeordende communicatiemix plaats kan vinden met
mogelijk tegenstrijdige informatie, is het van belang dat de communicatiemiddelen ter
kennisname bij de coordinator worden gebracht. Daarnaast draagt de coordinator zorg
voor informeren van en het communiceren met andere belanghebbenden.
In bijlage is een nadere uitwerking van het onderdeel communicatie opgenomen in een
communicatieplan. Hierin worden onder meer de communicatiemiddelen beschreven.
Communicatie is in de aanpak van Het Groene Goud een bewust middel. Gerichte
voorlichting en communicatie draagt namelijk bij aan het ontmoedigen van het kweken
van hennep. Wanneer telers regelmatig geconfronteerd worden met de aanpak van Het
Groene Goud, kan dit een duidelijke preventieve werking hebben.
We richten ons met de communicatie met betrekking tot Het Groene Goud met name op:
• De burgers in het algemeen
• Huurders van een woningbouwcorporatie
• Boeren en tuinders
• Hennepkwekers c.q. bewoners die dit toestaan in hun woning, schuur, e.d.
• Bewoners die overlast door henneptelers hebben gemeld
• Omwonenden van ontmantelde hennepkwekerijen
• De hennepkwekers
• Media als intermediair
• Participanten van het project Het Groene Goud (interne communicatie)
• Overige verhuurders
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Financien
Uitgangspunt van de convenantpartners is dat zoveel mogelijk gewerkt wordt binnen de
reguliere budgetten en met de beschikbare menskracht. De in het convenant
afgesproken inspanningen zijn in financiele zin vertaald om een indruk te geven van
hetgeen de samenwerkende partners inzetten om dit project tot een succes te maken.
Naast de reguliere inzet vanuit de betrokken organisaties is ook sprake geweest van
additionele (tijdelijke) inzet van menskracht.
De eigen inbreng van de deelnemende organisaties bestaat uit:
• Inzet van middelen en personeel.
o De personele inzet heeft betrekking op:
- deelname aan werkgroepen t.b.v. de doorontwikkeling van de
hennepbestrijding.
- beschikbaarheid van een contactpersoon per organisatie (elke gemeente
heeft een contactpersoon). In het plannings- en uitvoeringsoverleg kunnen
meerdere gemeenten vertegenwoordigd worden door den contactpersoon.
Deze contactpersonen zijn verantwoordelijk.voor de operationele uitvoering
en de interne gegevensuitwisseling).
- ondersteuning van de bestuurlijke verantwoordelijke van de eigen
organisatie
- deelname aan overleggen van het plannings- en uitvoeringsoverleg
- deelname aan andere, functionele bijeenkomsten
- deelname aan acties voor de objecten woningen, loodsen en schuren en
koude grond
• Kosten van inzet materialen en machines bij acties
• Kosten van bestuursrechtelijk optreden, die naderhand niet-verhaalbaar blijken
(gemeenten)
Naast de aan afzonderlijke organisaties specifiek toe te rekenen middelen, zijn er kosten
die samenhangen met de organisatie van de operationele uitvoering van de
hennepbestrijding door middel van de aanpak het Groene Goud.
Deze kosten bestaan uit:
• administratieve en secretariele ondersteuning;
• co6rdinatie;
• gegevensbeheer Wet bescherming persoonsgegevens;
• communicatie, waaronder onder andere beheer website.
Calamiteitenfonds/vergoedingsregeling deelnemende agrariers bakenactie
Tijdens de projectperiode is voorzien in een garantieregeling. Kosten die zouden
voortvloeien uit het verwijderen van hennepplanten uit de oogst van agrariers die
deelnamen aan de bakenactie, werden vergoed vanuit deze garantieregeling. In de
projectperiode is echter geen beroep gedaan op deze regeling. Of in de toekomst wel
gebruik zal worden gemaakt van deze regeling is niet te voorspellen. Dit hangt mede
samen met het aanbieden van de mogelijkheid van deelname aan de bakenactie voor alle
agrariers.
In de bijiage treft u de kostenramingen aan voor 2008 en de borging binnen de
bestaande structuren per jaar.
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Meerwaarde Het Groene Goud
,
De aanpak Het Groene Goud heeft een sterk accent gelegd op vernieuwende initiatieven.
Deze initiatieven blijken ook resuitaten op te leveren en leveren derhalve een
meerwaarde ten behoeve van de bestrijding van hennepteelt.
Het gaat vooral om de volgende initiatieven:
Preventieve aanpak van telers door middel van het gericht gebruik maken van
1.
communicatie;
Niet langer uitkeren van verzekeringspenningen aan overtreders/uitkering
2.
stopzetten en teveel betaalde uitkering terugvorderen;
Inrichten van een fonds voor het vergoeden van kosten;
3.
Gebruikmaken van het landelijk instituut vertrouwenspersoon voor meldingen
4.
van illegale activiteiten.
Ad 3. Inrichten van een fonds voor het vergoeden van kosten
Een van de (door de LLTB) aangedragen elementen van de aanpak Groene Goud in het
kader van een preventieve werking vormt het oormerken van de akkerlandperceien van
agrariers die actief deelnemen aan dit project. Doordat de percelen worden voorzien van
een vanuit de lucht goed zichtbaar teken (gedacht wordt aan oranje jerrycans) kunnen
de betreffende percelen vanuit de lucht met een helikopter worden gecontroleerd.
Mensen die illegaal hennep willen planten op de betreffende percelen lopen dan een groot
risico dat de planten worden ontdekt en vernietigd. Hierdoor zal men niet snel geneigd
zijn hennep op dergelijke percelen te planten. Bijkomend effect is dat agrariers die niet
meedoen aan de aanpak een grotere kans lopen dat op hun percelen wel hennep wordt
geplant (pakkans is immers kleiner) en dit draagt naar verwachting bij aan het
deelnamepercentage onder agrariers.
Ad 4. Gebruikmaken van het landelijk instituut vertrouwenspersoon voor meldingen van
illegale activiteiten. Om de opsporing te vergemakkelijken/ verbeteren is
aangiftebereidheid een belangrijke voorwaarde. Door omstandigheden (dreiging van
repercussies) zijn direct betrokkenen niet altijd bereid direct aangifte te doen. Personen
kunnen anoniem een melding doen bij het bureau Misdaad Anoniem. Wordt regelmatig
gebruikt.

Tot slot
De combinatie van daadkracht en communicatie geeft een generaal preventief effect bij
de burgers in het algemeen, en speciaal voor degenen waarbij hennep wordt
aangetroffen. Naast strafrechtelijke vervolging, intrekken uitkeringen, terugvordering van
uitkeringen, ontnemingsvorderingen, verhaal van kosten vanwege manipulatie van de
meter en stroomdiefstal en schade aan de (huur)woning, zal de persoon de komende
jaren extra in de gaten worden gehouden. De burgemeesters wijzen de hennepkweker
daar ook op (zie bijiage).
De combinatie van daadkrachtige aanpak, het inzetten van diverse instrumenten ter
bestraffing van de hennepkweker, het waarschuwen voor de gevolgen door middel van
communicatie en het in de gaten houden van betrapte hennepkwekers, !evert een
aanpak voor de daadwerkelijke ontmoediging van hennepkwekers op.

Hand boek Het Groene Goud
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Agenda bestuurlijk overleg met betrekking tot organisatie
symposium Het Groene Goud
18-08-2008, 17.00 - 18.00 uur
Locatie: Provinciehuis to Maastricht
Agenda
1. Bespreken c.q. zoeken van inhoudelijke afstemming m.b.t. symposium aan de hand van
bijgevoegd concept-programma.
2. Keuze maken t.a.v. locatie symposium.
3. Mogelijkheid bespreken tot het voeren van een ronde tafelgesprek na afloop van het
symposium.

Organisatie symposium
Doelstellinq
Het doel van het symposium is het presenteren van de aanpak van de hennepbestrijding in NoordLimburg. Bij het symposium wordt de hennepbestrijding in Noord-Limburg in een perspectief
geplaatst voor uitbreiding van de succesfactoren naar andere gebieden.
Hierbij zijn twee aspecten van belang. Het eerste aspect is het succes van de samenwerking.
Op de tweede plaats gaat het om een werkwijze waarbij het niet om abstracte doelen gaat, maar
juist om duidelijk omschreven en afgebakende objecten: hennepbestrijding gericht op woningen,
schuren en loodsen, en de koude grond (werkwijze Het Groene Goud) en de aanpak van
hennepbestrijding in het verstedelijkt gebied van Venlo (werkwijze Hektor).

Doelgroeoen
Primaire doelgroep
Als zodanig beschouwen we de bestuurders van potentiele samenwerkingspartners in de regio
Noord-Limburg. Naast bestuurlijk verantwoordelijken zijn de personen op tactisch en operationeel
niveau een onmisbare doelgroep. De beleidsmedewerkers en sleutelfiguren bij diverse organisaties
horen in deze doelgroep.
Secundaire doelgroep
Vanuit andere gedeelten van de provincie Limburg is veel belangstelling voor de Noordlimburgse
aanpak van de hennepbestrijding. Ook hier richt het symposium zich op bestuurders en
beleidsmedewerkers van potentiele samenwerkingspartners. Vanwege het grensoverschrijdend
karakter van de hennepbestrijding horen aangrenzende gebieden in Duitsland ook bij deze
doelgroep. Vanuit de provincies Noord-Brabant en Gelderland is eveneens belangstelling. Gedacht
kan worden aan uitbreiding tot die gebieden.
Zie bijlage 1 voor de lijst met genodigden.

Organisatie
De organisatie vindt plaats onder verantwoordelijkheid en auspicien van de stuurgroep Het Groene
Goud, aangevuld met een vertegenwoordiger van de provincie Limburg.
De inhoudelijke invulling van het symposium komt vanuit de werkgroep implementatie werkwijze
Het Groene Goud. Daarnaast zal gemeente Venlo uitgenodigd worden om de verworvenheden van
Hektor te presenteren. De feitelijke organisatie wordt in handen van een extern bureau gelegd. Er
zijn contacten geweest met CCV en de taskforce hennepbestrijding (in oprichting). Er zal op korte
termijn een aantal bureaus worden benaderd om de organisatie van het symposium verder vorm te
geven.
Dagindelinq
Uitgangspunt voor de duur van het symposium is een dagdeel. Afhankelijk van openstelling voor
primaire en/of secundaire doelgroep (en de daarmee samenhangende reisafstand) kan dit in de
morgen of de middag plaatsvinden. De onderstaande tijdsindeling is gebaseerd op de primaire
doelgroep.

Eerste deel

9.30 - 10.45 uur

Bestuurlijk dagvoorzitter vanuit stuurgroep Het Groene Goud
•

Inleider bestuurlijk verantwoordelijke lopende projecten (Taskforce: minister Ter
Horst, of burgemeester van stad met hennepproject - Tilburg, R'dam)

•

Succesformule samenwerking (stuurgroep Het Groene Goud)

•

Randvoorwaarden en afbreukrisico (stuurgroep Het Groene Goud/bestuurder Venlo)

•

Herijking convenant Het Groene Goud (Bestuurder politiedistrict Venray)

Tweede deel 11.00 - 12.30 uur
Behandeling objectgerichte benadering
Onderwerpen: - Algemeen: organisatie, schaal, WBP
- Aanpak hennepoverlast in verstedelijkt gebied, m.n. woningen(Hektor)
- Koude Grond (HGG-LLTB)
- Schuren en loodsen (Politie-Handhaving)
Informatieverstrekking (Standaarddocumenten, website) via USB-stick
Mogelijkheid tot inzet van deskundigen (Hennepconsulent, aanbieden uitbreiden netwerk
koude grondacties
Indicatie datum symposium
Week 45, 46 2008
Locatiekeuze
Werkgebied Het Groene Goud (mogelijkheden: Asteria, Gasthoes Horst, AC-Sevenum, TurfhoeveSevenum). Grote locaties: De Maaspoort-Venlo, Oranjerie-Roermond.
Aanpak benadering doelgroeo
Uitnodiging bestuurders via voorzitter driehoeksoverleg
Mailer met verzoek datum symposium to reserveren in agenda

•

Contact Mengde-Lebens over de aanpak bij het betrekken van gemeente Venlo

•

namens provincie betrekken bij voorbereiding Symposium, afspraak
verkennende bijeenkomst

Gadgets
Aan de aanwezigen zullen enkele gadgets worden verstrekt. Te denken valt hierbij aan relevante
informatie met betrekking tot Het Groene Goud op een memorystick, pennen en schrijfblok.
Communicatie
De communicatie rondom het symposium zal worden uitbesteed aan het bureau.

BIJLAGE 1
Bestuurders
-

Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Limburgse gemeenten (t.a.v. de
verantwoordelijk portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid)

Ambtenaren 00V van deze organisaties.
Partners
Bestuurlijk verantwoordelijke van:
-

Gemeenten (werkgroepleden en contactpersonen)

-

LLTB

-

Essent

-

Woningbouwcorporaties

-

UWV

-

Politie (werkgroepleden en contactpersonen)

-

Bureau Financiele Ontnemingen

-

Sociale Recherche (Noord-Limburg)

-

Openbaar Ministerie

-

Provincie

-

(Groene Brigade)

Werkgroepleden/uitvoerders van deze organisatie.
Maatschappelijke organisaties
-

GGZ Algemeen

-

GGZ Verslavingszorg

-

Schuldhulpverleningsinstituten

-

GGD

-

Woningbouwcorporaties

Ambtelijke ondersteuning vanuit deze organisaties.
Politie
-

Korpsleiding Limburg Noord en Zuid

-

Chef basiseenheden Limburg Noord en Zuid

-

Districtschefs Limburg Noord en Zuid

Ambtelijke ondersteuning
Driehoeken
Ambtelijke ondersteuning
Openbaar Ministerie
-

Parket Maastricht en Roermond

Ambtelijke ondersteuning

Euregio
Grensregio's
-

Driehoeken Brabant-Noord, Brabant-Zuid-Oost en Gelderland-Zuid

Ambtelijke ondersteuning

Organisatie Symposium Het Groene Goud
9.00 - 9.30 uur

: Ontvangst met koffie/thee

9.30 - 10.30 uur

: Opening door mevrouw S. van Trier
Inleiding Dhr. Mengde, voorzitter Stuurgroep Het Groene Goud
Dhr. Lebens, gedeputeerde provincie Limburg
Dhr. Vreeman, burgemeester Tilburg

Vraag: wat is de boodschap van de verschillende sprekers ?
Wellicht tijdens inleiding door Paul Mengde aangeven dat er in Nederland wel een
(maatschappelijke) discussie wordt gevoerd over de legalisering van hennep, maar dat
dit symposium betrekking heeft op de aanpak Het Groene Goud, binnen de daar voor
geldende wettelijke kaders m.b.t. hennepbestrijding.
Mogelijke elementen voor inleiding Dhr. Mengde:
-

Ontstaan van het project

-

Succesformule samenwerking

-

Randvoorwaarden en afbreukrisico

-

Resultaten

-

Vernieuwing convenant ?

Mogelijke elementen voor Dhr. Lebens:
-

Provincie Limburg heeft een faciliterende/stimulerende rol

-

Ontwikkelingen in Limburg op het gebied van sociale veiligheid

-

Binnen Limburg verschillende initiatieven op dit gebied, provincie Limburg heeft een rol bij het
zoeken naar samenhang binnen deze initiatieven

-

Rol programma "Investeren in steden en dorpen"

Mocielijke elementen voor Dhr. Vreeman:
-

Delen van kennis over aanpak hennepbestrijding in Tilburg

-

Achtergronden hennepbestrijding Tilburg

Pauze

: 10.30 - 11.00 uur

Workshops

: 11.00 - 12.30 uur

Onderwerpen:

Trekker:

-

Venlo / Hector - Grote steden

-

Project Het Groene Goud (koude grond / loodsen en schuren)

-

Euregionaal / Internationaal

gemeente Venlo

Vraag: wat wordt inhoudelijk aan de orde gesteld in de workshops, wat is de
boodschap ?
Deelnemers aan het symposium hebben de mogelijkheid om 2 (van de 3) workshops to kiezen.
Workshops duren circa 40 minuten.
Locatie symposium: eerste optie was AC Sevenum, mogelijk andere optie is de Zenith in Venray
(discotheek met groot aantal zalen die ook voor symposia wordt benut).

Genodigden
Zie bijgevoegde Iijst (moeten we nog actualiseren !!). Toevoegingen t.a.v. de lijst van genodigden
zijn van harte welkom.

