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Verslag Hennepbestrijding Het Groene Goud 2008 

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 

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. 

Woonmaatschappij Maasland is gedvolueerd in woningcorporatie Mooiland Maasland. 

1.3 Leeswijzer 

Het Groene Goud heeft als project een ontwikkeltraject gekend. In hoofdstuk 

	

1.4 	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. 

	

C 1.5 	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: 

1. de koude grond 

2. schuren/loodsen/vrijkomende agrarische bebouwing 

3. woningen. 

	

1.6 	Organisatie 

In 2008 is de organisatie aangestuurd door de stuurgroep. In oktober is de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid door de heer Mengde, burgemeester van Sevenum, overgedragen aan de 

heer Waals, burgemeester van Venray. De coordinerende werkzaamheden en administratieve3 

ondersteuning zijn gehuisvest bij het steunpunt Handhaving Noord en ondergebracht bij 

afdeling Veiligheid & Handhaving van gemeente Venray. 



Voor planning van acties en behandeling van zaken heeft het Plannings- en Uitvoeringsoverleg 

zorggedragen. Hierin hebben de ambtelijke contactpersonen van de deelnemende en betrokken 

instanties zitting. 

Voor de ontwikkeling van de borging en implementatie van de aanpak en werkwijze van Het 

Groene Goud is een werkgroep geformeerd waarin vertegenwoordigers van gemeenten, politie 

en provincie zitting hadden. 

	

1.7 	Borging aanpak en werkwijze van Het Groene Goud 

In eerste instantie is de aanpak en werkwijze van Het Groene Goud op projectmatig 

ontwikkeld. Dit project kende een looptijd van juli 2006 tot oorspronkelijk december 2007. Op 

verzoek van het Bestuurlijk Platform van Het Groene Goud heeft Gedeputeerde Staten van 

Limburg het project denmalig verlengd tot 1 juli 2008. In 2008 zijn de werkzaamheden t.b.v. 

het ontwikkeltraject beperkt gebleven tot werkzaamheden in het kader van borging en 

implementatie. Van het project is een eindevaluatie gemaakt in het kader van het definitieve 

subsidieverzoek. 

Deze nota betreft de uitvoering van de hennepbestrijding in een voorlopige opzet in afwachting 

van het definitieve resultaat van bovenbedoeld ontwikkeltraject. De voortzetting van de 

uitvoering van hennepbestrijding gericht op de objecten koude grond, schuren/loodsen/VAB's 

en woningen. 

De borging voor de periode van 2009 tot en met 2011 is ter besluitvorming aan de partners ter 

beschikking gesteld. 

	

1.8 	Symposium Het Groene Goud 

Op 5 november 2008 is in Venray een symposium voor hennepbestrijding gehouden waarbij 

aspecten van hennepbestrijding in Limburg (werkwijze en aanpak Het Groene Goud, aanpak 

drugsoverlast Venlo Hektor, samenwerking justitie en politie Duitsland, Nederland, Belgie) en 

landelijke bundeling voor de hennepbestrijding (Taskforce Hennep) de revue gepasseerd zijn. 

De deelnemers uit het hele land hebben kennis kunnen nemen van werkwijze, documenten en 

netwerk. 

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. Hieraan is invulling gegeven door het 

aanstellen van een coordinator. 

Voor een goede werking van het samenwerkingsverband is een overleg-, plannings- en 

uitvoeringsorgaan onontbeerlijk. Het hiervoor in het leven geroepen Plannings- en 

Uitvoeringsoverleg (PnU) vervult deze functie. Hierin komt de inbreng van de partners 

tot zijn recht. 



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. 

Omdat er uitwisseling van privacygevoelige gegevens plaatsvindt is dit overleg volgens 

de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens ingericht. 

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 pijlen 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 mafs- 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 het aangrenzend gebied 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 een dag bezocht in een samenwerkingsverband met vijf 

instanties. De kracht van dit soort acties ligt enerzijds in de samenwerking anderzijds 

in de mogelijkheid om het aanpakken van meerdere doelen tegelijkertijd te 
cornbineren. 

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 Iandelijk niveau krijgt. Onder meer bij het symposium van Het Groene Goud is 

gebleken dat dit effect mede toe te schrijven is aan de aanpak en werkwijze van Het 
Groene Goud. 

Ook in het werkingsgebied zelf komen de effecten naar voren. Uit het aantal zaken dat 

besproken/onderzocht is blijkt dat de aandacht voor het bestrijden van de hennep in 
2008 zeker niet is afgenomen. 



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 	Verdringingseffecten 

De stijging van het aantal hennepkwekerijen dat in Nordrhein-Westphalen wordt 

aangetroffen loopt parallel aan de intensivering van de hennepbestrijding in de 

gemeenten in het politiedistrict Venray. De succesvolle aanpak leidt tot 

verdringingseffecten. 

Gelet op de gerichte aanpak van hennepbestrijding in Nordrhein-Westphalen, de 

daarmee behaalde resultaten, de straftoemeting in Duitsland en het gegeven dat er 

toch grote hoeveelheden hennep geleverd worderil, is de verwachting gerechtvaardigd 

dat de hennepteelt afzakt naar het zuiden van de provincie en verplaatst wordt naar 

aangrenzende provincies (Noord-Brabant, Gelderland). 

Er zijn duidelijke signalen dat de grenzen van het werkgebied van Het Groene Goud 

door hennepkwekers goed in de gaten worden gehouden. De grote hoeveelheid 

hennepplanten in de mars in Arcen en Velden, in Blerick en signalen van 

loonwerkbedrijven bevestigen die signalen. 

Om verdringingseffecten naar stallen/loodsen/Vrijkomende argrarische bebouwing te 

voorkomen, zijn er grootscheepse acties geweest waarbij naast milieu- en ruimtelijke 

ordeningsaspecten ook aandacht aan controle op de aanwezigheid van hennep is 

geschonken. 

3 Resultaten 

3.1 	Resultaten PnU 2008 

In vergelijking met vorig jaar valt op dat het aantal signalen enigszins is afgenomen (2007: 

84, 2008: 73). De inspanning om hennepkwekerijen op te sporen en te ontmantelen is 

gehandhaafd op het zelfde (hoge) niveau. 

Opvallende gegevens zijn de daling in het aantal in werking zijnde hennepkwekerijen en 

aantallen aangetroffen hennepplanten.in  totaliteit. Tevens valt op dat in de buitenteelt het 

aantal vindplaatsen aanzienlijk hoger uitgevallen is dan in 2007. Uiteindelijk hebben de 

koude grond-acties geleid tot een verdubbeling van het aantal hennepplanten. Het grote 

aantal hennepplanten aan de zuidgrens van het werkgebied in de gemeente Sevenum in de 

directe nabijheid van de A-67 geeft aan dat hennepkwekers de grenzen van het werkgebied 

opzoeken. 

Met de Duitse politie is een uitwisseling geweest waarbij ook aan Duitse zijde de conclusie 

getrokken is dat het gericht aanpakken van de buitenteelt (outdoorplantages) leidt tot 

resultaten. Ook daar wordt geconstateerd dat er nauwelijks hennepplanten in de buitenteelt 

voorkomen. 

1 Zeker in grensstreken van Nederland blijkt dat een groot gedeelte van de hennep bestemd is voor het 

buitenland. Dit is o.a. naar voren gebracht bij de sluiting van de coffeeshops In Bergen op Zoom en Roosendaal 



1 Kosten: 

De verwachting is dat hennepkwekers de teelt binnen Nederland verplaatsen naar Midden- en 

Zuid-Limburg, Gelderland en Oost-Brabant. 

3.2 	Cijfermatige weergave 

Resultaten Het Groene Goud 2008 
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4. 	Conclusie 



11. Na het mondeling genomen besluit, geeft de toezichthouder opdracht aan het 
afvalverwerkingsbedrijf om de bestuursdwang toe te passen. 

12. De bestuursdwang bestaat uit de verwijdering van de plantjes en de verwijdering van de 
overige voor het telen van de hennep benodigde goederen (de electrische installatie wordt 
geheel onklaar gemaakt door Essent). De plantjes worden vervolgens vernietigd. 

(argument: zij mogen niet verhandeld worden en dus vertegenwoordigen zij geen waarde). 
Ten behoeve van het proces verbaal worden alle verwijderde goederen door de 
toezichthouder gefotografeerd. De politie blijft, voor zover mogelijk, zolang de ontruiming 
duurt ter plaatse. 

13. Per dag wordt maar een keer bestuurlijk opgetreden. Voor de bestuurlijke handhaving zijn 
minimaal 2 toezichthouders ter plaatse aanwezig. 

AFWERKING 

14. De gemeentelijke toezichthouder informeert de portefeuillehouder of zorgt ervoor dat de 
portefeuillehouder op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van de actie. 

15. De gemeentelijke toezichthouder maakt een relaas van bevindingen en een proces-verbaal 
van de bestuursdwang op. Aan het relaas van bevindingen worden de foto's toegevoegd die 
van de aangetroffen situatie zijn gemaakt en aan het proces verbaal foto's van de 
verwijderde goederen. 

16. De gemeentelijk toezichthouder overhandigt het relaas van bevindingen en het proces-
verbaal van de tenuitvoerlegging van de bestuursdwang aan de handhavingsjurist, die het 
proces-verbaal op volledigheid controleert en zorgt voor verzending. 

17. De gemeentelijke toezichthouder informeert de vertegenwoordiger gemeenten, die ingeval 
de bewoner een uitkering had krachtens de Wet werk en inkomen op zijn beurt de 
contactpersoon van de desbetreffende gemeente informeert. 

18. De gemeentelijke toezichthouder informeert de administratie van Team handhaving, opdat 
die het gegevensvolgsysteem kan vullen. 

19. De handhavingsjurist onderzoekt wie als overtreder moet worden aangemerkt. Zonodig zal 
de politie de naam van de overtreder=verdachte aan de handhavingsjurist doorgeven. {Op 
grond van veel bestemmingsplannen is het laten gebruiken net zo goed verboden als het 
gebruiken zeif. Zeker bij bedrijfsloodsen is de dader vaak onbekend, of een rechtspersoon( 
lege B.V.) In die situaties kan de verhuurder wellicht als overtreder worden aangemerkt. 
Als de gemeente dat wil is het handig om dit als beleid vast te stellen. } Vervolgens maakt 
de handhavingsjurist binnen enkele dagen (vlgs. de Awb zo spoedig mogelijk) de 
bestuursdwangaanschrijving. 

20. Indien de overtreder (nog) niet bekend is kan er een bestuursdwangaanschrijving worden 
gemaakt, waarin wordt vermeld, dat de kosten worden verhaald op de overtreder. Deze 
beschikking kan worden gepubliceerd. Als de overtreder hierna bekend wordt kunnen de 
kosten aisnog op de overtreder worden verhaald. 

21. De kosten van de bestuursdwang worden in beginsel verhaald op de overtreders: de jurist 
maakt de eerste verhaalbrief. 

22. De afdeling financien zorgt voor betaling van de kosten van de bestuursdwang, voor zover 
die door externen zijn gemaakt en voor verdere inning, inclusief verzending dwangbevel. 

23. De afdeling financien informeert de jurist van het team handhaving over de 
inningsresultaten t.b.v. het gegevensvolgsysteem. 

24. Sociale zaken informeert de jurist van het team handhaving t.b.v. het 
gegevensvolgsysteem over de door hen al dan niet ondernomen stappen. 



Stappenplan gemeenten inzake aanpak Hennepteelt. 

VOORBEREIDING 

1. De in het plannings- en uitvoeringsoverleg te behandelen casussen worden in de vorm van 
een agenda waarin de adressen worden genoemd minimaal een week voor de vergadering 
aan de vertegenwoordiger van de gemeenten in dit overleg kenbaar gemaakt. 

2. De in dit overleg aangewezen vertegenwoordiger van de gemeenten laat voorafgaand aan 
dit overleg door de desbetreffende gemeente onderzoeken: 

a. of er bestuursrechtelijke mogelijkheden zijn om tegen de hennepteelt op dat adres op 
te treden. (te denken valt aan planologische gebruiksvoorschriften of artikel 7b lid 
2.a van de Woningwet juncto artikel 7.3.2.van de Bouwverordening) in redelijkheid 
worden toegepast. {gezien de genomen B&W besluiten wordt geacht sprake te zijn 
van een overtreding van de bestemmingsplanvoorschriften indien er meer dan 5 
hennepplanten worden aangetroffen}. 

b. Als het om een woning gaat de personalia van de bewoner en of deze een uitkering 
heeft krachtens de Wet werk en inkomen. 

c. De kadastrale gegevens: adres: eigena(a)r(en). 
(Door iedere gemeente wordt een contactpersoon aangewezen, die zal zorgdragen voor 
de verstrekking van deze gegevens.) 

3. In het plannings- en uitvoeringsoverleg wordt kenbaar gemaakt of bestuursrechtelijk 
optreden in beginsel mogelijk is. 

4. Indien dat het geval is wordt zodra de actie definitief wordt gepland door de 
vertegenwoordiger van de gemeenten aan het gemeentelijk aanspreekpunt weten wanneer 
de actie is gepland. Deze bericht respectievelijk : 
a. aan de handhavingsjurist en 
b. aan de toezichthouder of diens coordinator en 
c. aan de mandaatnemer en 
d. portefeuillehouder 
wanneer men respectievelijk werk kan verwachten, beschikbaar dient te zijn voor een actie 
en telefonisch bereikbaar om ter zake handhavingsbesluiten te nemen en ter informatie. 
De politie zorgt ervoor dat een afvalverwerker paraat staat op de dag van de actie. 

5. Voordat de actie start vindt een overleg plaats tussen mandaatnemer, handhavingsjurist en 
toezichthouder(s). 

UITVOERING 

6. De politie regelt een machtiging tot binnentreden en treedt als eerste binnen in het pand. 
(zij zorgen dus voor een last tot binnentreding en het feitelijk openbreken van de woning 
en het weer afsluiten van de woning). 

7. De politie constateert een hennepkwekerij. 

8. 	De politie is leidend. Zij bepalen of er strafrechtelijk wordt opgetreden en of zij zelf de 
planten en inventaris in beslag nemen of niet. 

9. Ingeval bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd en wordt overgegaan tot inbeslagname van 
planten en inventaris, legt de gemeentelijke toezichthouder ten behoeve van de 
bestuursrechtelijke handhaving de situatie vast door middel van foto's, waarbij in het 
bijzonder aandacht wordt besteed aan de gevaarzettende facetten: electriciteitsinstallatie: 
opsiag bestrijdingsmiddelen e.d. 

10. Desgevraagd besluit de mandaatnemer op verzoek van de gemeentelijke toezichthouder 
dat er overgegaan wordt tot toepassing van spoedbestuursdwang. De mandaatnemer 
informeert de handhavingsjurist. 
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Werkwijze Het Groene Goud 

De aanpak van Het Groene Goud is erop gericht te voorkomen dat er hennep gekweekt wordt. 

Daarom werken 16 instellingen samen. De hennepbestrijding is gestoeld op een daadkrachtige 

aanpak en op ontmoediging van de hennepkweker. In de jaren 2006 en 2007 is de aanpak van Het 

Groene Goud ontwikkeld. 

Realisatie beoogde effecten 

Het aantal aangetroffen hennepplanten is aanzienlijk lager dan den jaar geleden. Er zijn een 

tweetal grote acties geweest waarbij schuren en loodsen gecontroleerd zijn. De aankondiging en 

het uitvoeren van hennepvluchten boven de mars hebben het gewenste effect gesorteerd: er wordt 

geen bedrijfsmatig geteelde hennep aangetroffen in de buitenteelt. Hierdoor is de sociale veiligheid 

in het buitengebied verder toegenomen. 

Bij een hennepkwekerij in een woning wordt er zo snel mogelijk ingegrepen met het oog op de 

gevaarlijke situatie. 

2008 in cijfers 

In 2008 zijn de effecten van de hennepbestrijding door het samenwerkingsverband van het Groene 

Goud duidelijk naar voren gekomen. 

Over de hele linie is een force daling van het aantal hennepkwekerijen en van het aantal 

hennepplanten te zien. In 2008 zijn er 21 hennepkwekerijen opgerold, waarvan 17 in woningen en 

4 in stallen of loodsen. Hierbij zijn circa 14.300 hennepplanten aangetroffen en vernietigd. In 2007 

lag het totaal aantal hennepplanten op ruim boven de 30.000. 

In 2008 zijn in totaal 73 signalen onderzocht. In 2007 was dat aantal 84. Hieruit blijkt dat de 

inspanning van de partners niet verminderd is. 

In de maIsoogst zijn wel meer hennepplanten aangetroffen: 2008: circa 1.300, 2007: circa 720. 

Opvallend daarbij waren het grote aantal vindplaatsen in 2008, namelijk 35, en de slechte kwaliteit 

van de hennepplanten op de meeste plaatsen. 

In vier (4) gevallen heeft de woningcorporatie de woning van de hennepkweker ontruimd. De 

gemeente Venray heeft de spits afgebeten en voor het eerst bestuursrechtelijk opgetreden. 

In november 2008 heeft Het Groene Goud een symposium georganiseerd waarin de diverse 

methodieken voor hennepbestrijdingsoverlast gepresenteerd zijn. 

Bij de hennepvluchten is samengewerkt met de Duitse politie. Deze samenwerking is tot stand 

gekomen omdat de Duitse politie constateerde dat het aantal hennepkwekerij in Nordrhein-

Westphalen aanzienlijk toenam toen Het Groene Goud de hennepbestrijding in district Venray 

intensiveerde. 

Conclusie 

De aanpak van Het Groene Goud werkt. De fors gedaalde aantallen aangetroffen hennepplanten en 

hennepkwekerijen tonen dit aan. Ook is het gevoel van veiligheid in het buitengebied toegenomen 

en weten steeds meer mensen van de risico's van hennepteelt. Bovendien zijn de werkwijze en 

aanpak intussen rijp voor de inzet in een groter gebied. 



Project voor bestrijding van illegale 
hennepteelt 

Postbus 6812 
5975 ZG Sevenum 

T: 077-4677555 
F: 077-4672965 

I: www.hetgroenegoud.info 
E: hetgroenegoud@sevenum.nl  

Gesubsidieerd door de Provincie Limburg 



iileidin 
floor u ligt de eerste nieuwsbrief van het project Het Groene Goud. In deze nieuwsbrief 
vertellen wij u hoe de eerste vier maanden van het project verlopen zijn, wet de komende 
maanden goat gebeuren en wet de ontwikkelingen op de langere termijn zijn. Daamaast 
treft u ook bijdragen can van eon aantal cleelnemers van het project zoals Wonen Limburg, 
Essent Network en Politic Limburg Noord, Mocht u als deelnemer can het project ook 
informatie hebben voor de nieuwsbrief, den kunt u dit mailen near 
hetgroenegoud@sevenum.nl. 

-,..rie,45,444,,,,,,P4,-Affs...AR,  

Paul Mengde 

Woordvoerder voert het woordi 

Het project Het Groene Goud is op 5 jull ji. officieel van start gegaan. Hoewel de deelnerners 
can het project destijds vol overtuiging getekend hebben, weten somrnigen niet meer precies 
wet Het Groene Goud inhoudt. Vandaar dat we de voorzitter van de Stuurgroep in de persoon 
van Paul Mengde het nog eons laten uitleggen. 
"Het Groene Goud is een samenwerkingsverband tussen diverse overheden (7 gemeenten 
en de Provincie Limburg) UWV, politie, Openbaar Ministerie maar oak Essent en een viertal 
woningcorporaties en de LLT8. Doel van het project is niet meer en niet minder het bestrijden 
van illegale hennepteelt!" 

Over welke illegale hennepteelt hebben we het dan? 
"towel de hennepteelt buiten oftewel de vollegrondsteelt (hennep tussen de mars) en binnen 
in woningen, loodsen en schuren. De eerste drie maanden van het project waren voorna-
melijk gericht op de hennep in de mals. Nu goat de aandacht naar de hennepteelt in 
woningen, schuren en loodsen," 

Veel gestelde vraag door burgers is waarom de illegale hennepteelt bestreden moot worden. 
Wet is uw antwoord daarop? "Hennepteelt veroorzaakt risico's, geeft schade (energiediefstal, 
illegale verbouwing). Maar het veroorzaakt ook risico's en gevaar bij mensen, want er is 
(veel) geld mee to verdienen, Maar let op, de risico's bij betrokkenen zijn groot. Laat je ze 
binnen, dan krijg je ze niet meer buiten!" 

Hoe goat het project to work om de illegale hennepteelt to bestrijden? 
"Door de nauwe samenwerking binnen het project wordt de pakkans vergroot omdat gege-
yens van de afzondorlijke deelneirners bij elkaar gevoogd worden. De genoemde semen-
working is de kracht van het project. Mensen worden gewezen op de risico's, maar als ze 
toch de fout ingaan en gepakt worden met hennep, dan gaan de radars !open. 



Het gevoig hiervan is dat de deeinemers op de stoop komen to staan en hun sancties gaan 
toepassen. Jo wordt voor de strafrecht gebracht; huurders van woningen komen op street 
to staan; gestolen energie moet terugbetaaid warden; uitkeringsgerechtigden warden aan-
gepakt en moeten terugbetalen; etc. 
Door voorlichting hierover to geven hopen we de mensen to ontmoedigen. Daarnaast gaan 
we oak controieren door middel van viiegen boven de maIs. Nu staat het controleren van 
loodsen en stallen op de agenda. Oak de aandacht voor teelt in woningen blijft continu 
aanwezig. Mode dankzij het samenvoegen van gegevens door de diverse deelnemers. 
Om het project blijvend to laten slagen wordt de samenwerking tussen partners bevorderd 
Cam zo eon blijvende structuur to creeren, waardoor we in de toekomst nog steeds de 
vruchten kunnen plukken van het project. 

Structuur Het Groene Good 

Weike overlegvormen kent Het Groene Gaud: 

Stuurgroep: 
Overleg tussen hat Openbaar Ministerie, politic en de hoer Mengde als voorzitter. 

Kernengroep: 
Overleg tussen eon kieine kern uitvoerenden die bepaalde acties op zich hebben genomen 
zoels bijvcorbeeld het volgsysteem. 

Ilitvoeringsoverleg: 
Overleg tussen de uitvoerenden van de convenantpartners. 

Bestuurtijke Platform: 
Overleg met die bestuurders van de convenantpartners. 

Projectleider: 
Projectleider van Het Groene Goud is Theo Dieleman. Zijn teak Tt.  am het project in goede 
banen to !olden en am de samenwerking tussen de partners te bevorderen. Verder houdt 
hij de ontwikkelingen op het gebied van de illegaie hennepteelt bij. Wear mogelijk warden 
nieuwe ontwikkelingen meegenomen in het project. 

Comrnunicatie: 
Met hot project is de nodige communicatie gernoeidsb-eze intrmatie is terug te vinden in 
het communicatieplan Het Groene Goud. Veronique Klaassen is de persoon die zich bezig 
houdt met de communicatie random het project. Zo hebben we de vorige rnaand de 
presentatie op de Hiltho gehad. Doze presentatie heeft veei aandacht gelled van towel de 
lokale, els landelljke els internationale pers. Daarnaast zal de magelijkheid bekeken worden 
am eon documentaire te maken over illegale hennepteelt en wet de gevoigen ervan zijn. 
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Wonen Limburg 

Hennep in een woning: Been goad idea! 

Helaas kornen we het wei eons tegen: eon huurder die hennep ("wiet") kweekt in zijn 
woning. Het lijkt zo onschuldig, maar is het zeker niet. Daarom treden wij er strong tegen 
op. Voor eon buurtbewoner zorgt eon henneppiantage in de street vaak voor grote probr 
men. Denk maar eons can de stank en de vaak ongure types die erbij betrokken zijn. 
Omwonenden kunnen tons helpen bij het tegengaan van hennepteelt! 

Tijd am keihard op to treden 
Semen met onder ande.re de politie, Essent, de gemeente en de belastingdienst treden we 
vanaf dit jeer keihard op tegen hennepteelt. Moen door good semen to werken kunnen we 
de crirninaliteit (want dat is hennepteelti) aanpakken. Voor ens betekent dat hot volgende: 

Wij staan goon enkele hennepteelt moor toe; oak niet slechts enkele planten. 
Bij constatering van hennepteelt volgt meteen ontbinding van het huurcontract. 
Vijf jeer lang krijgt een hennepteler goon andere waning weer van ens. 

Op doze wijzo ievert Wonen Limburg hear bijdrage in het project Het Greene Goud. 

*, • 

Essent Netwerk 

Veiligheid boven alias 

Sind; het openstelien van de vrije energiemarkt bestaat Essent uit eon aantal juridisch 
gescheiden onderdelen. Zo is er sprake van eon Leverancier (commercisel bedrijf) en eon 
Netboheerdor (Essent Network BY). Essent Network 	beheert de leidingen en kabels in 
hear verzorgingsgebied tot en met de hoofdzekering en meter. Essent Netwerk is verant-
woordelijk veer eon veilig en betrouwbaar energie transport. In tegenstelling tot de 
leverancier, is de Netbeheerder gebonden aan de regio wear het net daadwerkelijk ligt. Veer 
Essent Network zijn dit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, 
Brabant en Limburg. 

In dit verzorgingsgebied participeert Essent Network in diverse convenanten. Voornaamste 
doe! in doze samenwerkingsverbanden is het oplossen en voorkomen van gevaarlijke 
situaties. Zo zorgen de technische mensen ervoor dat partners veilig kunnen werken in de 
praktijk. Bij het constatoren van energiediefstal zullen wij tevons de klant aansprakelijk 
stellen, aangifte doen en de kiant eon factuur sturen veer do kosten van de geleden schade. 
Wij achten deelname aan convenanten als "het Groene Goud" van groot belang, met name 
veer wet betreft het genoermie veiligheidsaspect en de betrouwbearheid van de 



711 Woningen 
Bedrijven 
Buitenteelt 

Politie Limburg Noord 

Het Groene Gaud werpt zijn vruchten of 
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Hoewel op 5 juli dit jaar het officiele startsein gegeven is voor het project, was de politie 
Limburg Noord al eerder met het project bezig. Dit heeft het afgelopen jaar (januari tot en 
met september) geresulteerd in de volgende statistieken: 

in het leader van het Groene Good hebben er in totaal 51 hennependerzoeken plaats-
gevonden onderverdeeld in: 

25 keer ire woningen 
9 keer in bedrijven 
17 keer in de buitenteelt. 

WrM Woningen 
Bedrijven 

**W 
 

Buitenteelt 

Het &ante! hennepplanten wet in beslag genomen en vernietigd word: 

5540 stuks uit woningen 
8170 stuks uit bednjven 
1450 stuks uit buitenteelt 

Dit zijn in totaal 15.060 planten die good waren voor een productie van ongeveer 380 kg 
nederwiet. Bij eon kiloprijs van ongeveer 3.000 euro op dit moment (whetting) waren de in 
beslag genomen hennepplanten good voor een handelswaarde van ongeveer 1.128.000 
euro! Hierbij zijn niet de 38,5 kg kant en Hare henneptoppen gerekend. 



HILTHO 2007 

"Je mag toch vijf plantjes hebben!?" 

Dit was een veel gehoorde opmerking tijdens de Hiltho 2007. 
Waarop steevast 'nee' geantwoord werd door de politie met 
vervolgens de uitleg hoe het werkelijk zit. Vele mensen wisten de 
presentatie van Het Groene Goud op de Hiltho te waarderen. 
Hoewel sommigen niet konden begrijpen waarom middels de 
hennepcontainer getoond werd hoe je illegaal hennep kon 
kweken. Maar door te vertellen dat het doel van het laten zien 
en ruiken van hennep een stuk bewustwording bij de burger 
teweeg bracht, konden de bezoekers het wel accepteren. Met 
regelmaat kregen we te horen van mensen "zo ruikt het bij d 
buren ook" of "ruikt hennep zo!" Met veel interesse beluisterden 
de bezoekers het verhaal van de politie over hoe hennep in de 
mats ontdekt kon worden. Maar ook stond men vol verbazing te 
luisteren naar de risico's die men liep als je gepakt werd. 
Het Groene Goud was een absolute trekker op de Hiltho 2007. 
Dit bevestigden ook de organisator Depro Beurzen. Nadat het 
bericht op het ANP vermeld werd, begon de mediatrein te rijden: 

RTL4, SBS 6, L1, TV Limburg, de Belgische commerciele zender VTM en de lokale media. 
De Belgische journalisten vonden het zeer frappant dat mensen in Nederland een 
nagebootste illegale hennepkwekerij konden bezichtigen op een consumentenbeurs, terwijl 
in Belgie bij een ontmanteling van een hennepkwekerij diverse straten afgezet werden 
zodat de media er geen glimp van kon opvangen! 
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Controles met vliegtuig 

Weinig hennep tussen de mats 

Het aantal ontdekte illegaie hennepplantages op maisvelden in de regio Venray is in 
vergelijking met vorig jaar drastisch afgenomen. Werden er vorig jaar in totaal 34 
hennepplantages gevonden in de male, nu zijn er ondanks strenge controles nog maar 
een kleine hoeveelheid plantjes ontdekt. 

Eind augustus vonden de controles pleats door de politie op de aanwezigheid van illegale 
hennepplantages op maisvelden. Dit gebeurde ander moor met een vliegtuig en met een 
helikopter. Bij boeren die hun maisvelden hebben gemarkeerd met speciale oranje jerrycans 
word extra gecontroleerd. De jerrycans werden verstrekt door de Limburgse Land- en 
Tuinbouw Bond. Zo'n honderd boeren hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt. 
Totnogtoe heeft de politie siechts hole kieine hennepplantages met 20 tot 60 planten in de 
male' aangetroffen. Dat waren er vorig jaar beduidend meen In totaal werden er 34 grate 
piantages aangetroffen van 200 piantjes tot meer dan 8.000 planten. 

Harde conciusies kunnen hieruit nog niet getrokken warden, maar het tijkt erop dat de actie 
een succes is. Waarschijnlijk zijn de hennepteiers afgeschrikt door de aanpak van Het 
Greene Goud. De intensieve aanpak vanuit het project maakt het erg lastig om in het 
politiedistrict Venray illegaal hennepplanten to kweken tussen de mals. 
Volgend jaar zal wederom doze actie piaatsvinden. AgrariOrs die geen jerrycans hebben 
geplaatst bij hun velden adviseren wij dringend dan zelf goed to controleren of er hennep-
planten tussen de maIs staan. Mocht de politie namelijk op hun velden een hennepplantage 
vinden, dan moeten ze zeif aantonen dat hen goon blaam treft. Ais ze dat niet kunnen, 
draaien ze op voor de kosten van het opruimen en krijgen ze geen vergoeding. 

Volgende step 

intensieve controle op schuren, goodsen en *Oningen 
,,,149.509.111.0n-AVA44 

De volgende stag in het project Het Groene Goud worst het intensief controleron van 
vrijgekomen agrarische bebouwingen en woningen. Niet-gebruikte of ieegstaande 
champignonceilen, schuren, ioodsen e.d. zijn piekken arm illegaal eon hennepplanten in to 
kweken. Volgens de politie stropen criminekan het platteland af en huren dear leegstaande 
pandon. Monsen met eon burger waning warden door doze criminelen in de ellende gestort. 
Zij staan eon zolder, kelder of andere ruimten in hUis of en Men later met de zorgen ais do 
politie binnenvalt. Het Greene Goud presenteert de toter, rnaar oak degene die de 
geiegenheid biedt, namelijk op alto fronton de rekening. 



 

"Onterecht bijstand ontvangen 
dat wordt terugbetalen !" 

 

 

"U uitkering wordt beeindigd !" 

"Bezint eer ge begint" 

 

"Verifies van uitkering treft de teler, 
brand door kortsluiting treft ook u !" 

 

"U staat meteen op straat !" 
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EKERS PROBEREN 
DE POLITIE STEEDS 
TE SLIM AF TE ZIJN' 

Honderden hennepplanten gevonden in een onschuldig lijkend 
woonhuis of tussen de maispianten, je leest het regelmatig in de 
krant. Hoe bet opsporen in zijn werk ga.at:  weten de Politie Noord-
Limburg en Enexis precies. 

Vow.  joost Eikelenbo.oin van 
politiedistrict Venray is het op 
Spoteri van het beruthte plant 
je een onderdeel van zijn werk 
en een perSOOnlijke interes-
se. 'Vinden en °proffen words 
gernakkelijicer ais je weet hoe 
dat allemaal Werkf, moti:veert 
_)oast. "Kwekers proberen ons 
'te slim at te zijn door steeds 
slimmere reehnieken - te ant-
wikkelen. Orn op de. hoogte te 
blijvc.,,n, ben ik zeits oo.it met. 
Enexis naar de Hennepbeurs 
geweest.' 

CRIMINALITEIT 
0:e strategic die bet district 
lianteetti  otrivat bet Ontrnoedi-
gen van kWekers en het _probe,  
ten de. kwekerijen. bun gebied 
bit te krijgen. 'V°Rettig uitro.eien 
is een nobel .s.rreven,:  moat niet. 
realististife, vindt joost. `Vaak. 
hangt er achter can kwekerij een 
georganitterd crirnineel net• 
werk.' Om de .pa.kltaris te vergro-
ten. werki de politic in het con-
venant Het .Groene Good antler 
anclere samen met tiplijo Meld 
Misdaad Ado:Mem, de :•proviOtie  

Limburg, gerneenten, woning-
tOrporaties. 'de Limburgse Land-
en Tuinbouwbond en Erie is.. 
`Niemand wil met crirninaliteit 
geassocieerd warden, dus pro-
beren we cameo verdacht.a .sig-
nal en. op te pikk.en.' 

BLOKMET1NG 
Als dc. POlitie een vercia.cht pand 
binnenvalt, is het vooronder-
zoek al achter de rug. joost:-
Naar: aanleiding van een.rip 
van. Meld Misdaad Anoniem of 
een duuttbeWonet; doet Istiexis;  

op .ons verzoek eembinkthating 
om een patttion te ontdekken in 
het sttoomvetbruik, Ciaarnaas'< 
!louden we het pand in de :ga,  
-ten 4*ms de surveillance met 
auto 	helikopter met •warrnte,  
camera, Daarrnee kunnen we de 
warmte van lampen traceren. Bij 
voldoende aanwijzingen„ Oen 

een Jowl Er gnat altijd le-
'mand. van Enexis met onsmee 
cm de instaiiatie'te controieren 
en om.te cbecken 	bijvadr- 
beeid oak ..stroorrt op de 'deur-
Aliniten staat.' 

PAM*NtitS 
In 2007 warden danktij Het 
GrOeite.. Good Meet dab 30,000 
piatiten Ott 	 schp- 
ren en-MaYsp.ercelen vernietigd. 
`Becienk daarbij dat e'en kamer 
met 'twee- tot driehoncletd plan-
ten 1.5-000' tot 20.000 'eurO. oP-
leyetr, zegt joost. 'We moeten 
de ontwikkelingeri blijven vol 
gen en meet partners.-z.oals vet- 
zekering smaatschapp iLten 	c.Irrt 
.c)riS,.hien • Ver7..a/1101e:n.. want  •c[Ft 
is een stipergoe.d projett, nitVar 
we kunneri het fiat alleen." 
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