
artikel is het juridische instrument om bestuurlijk op te treden 
tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen en 
tegen hennepcriminaliteit.

Elke gemeente kan de gevolgen van hennepcriminaliteit 
ondervinden. Naast zichtbare gevolgen als brand- en 
waterschade veroorzaakt door hennepteelt, zijn er minder 
zichtbare vormen van criminaliteit, zoals arbeidsuitbuiting 
en witwassen. Arbeidskrachten kunnen illegaal worden 
ingezet als knippers van henneptoppen. Het verdiende geld 
aan de handel in hennep kan worden witgewassen in de 
lokale economie, waardoor concurrentievervalsing optreedt 
met bonafide ondernemers. Deze misstanden raken het 
werk van de gemeente op verschillende terreinen. Bouw- en 
Woningtoezicht wanneer het gaat over de fysieke gevaren bij 
panden, Openbare Orde en Veiligheid wanneer het gaat over het 
veiligheidsbeleid en ondermijning en Sociale Zaken die over de 
toeslagen gaan in het geval dat hennepcriminelen onterecht 
toeslagen ontvangen. Vanuit deze terreinen heeft het bestuur 
verschillende middelen om tegen de misstanden op te treden.

Het hebben van beleid en inzicht in de bestuurlijke 
mogelijkheden zijn minimale vereisten voor de aanpak ervan. 
Meer informatie over de bestuurlijke mogelijkheden is te 
vinden op de site van het CCV (www.hetccv.nl). Beleid op 
hennepcriminaliteit kan apart worden geformuleerd of kan 
worden meegenomen binnen het bredere veiligheidsbeleid. 
Ontwikkeling van beleid op het gebied van hennepcriminaliteit 
kan ook regionaal plaatsvinden. Hierdoor worden lokale 
initiatieven versterkt en waterbedeffecten voorkomen. 

2. actief participeert in een samenwerkingsverband.
De gemeente participeert in een lokaal of regionaal samen-
werkingsverband dat de hennepcriminaliteit  aanpakt. In een 
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hennep-
criminaliteit

De gemeente speelt een belangrijke rol in de aanpak van hennepcriminaliteit. De gemeente kan hiervoor preventieve of 
handhavende middelen inzetten. Daarnaast staat de gemeente voortdurend in contact met verschillende ketenpartners. Het 
basisniveau bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit geeft een kader waaraan een gemeente minimaal moet voldoen om 
effectief te zijn in de aanpak. Dit  kader is met een aantal partners opgesteld en dient als referentiekader voor gemeenten om 
hun rol en werkwijze (nader) te bepalen. Daarbij staat centraal de vraag: ‘Wat heeft een gemeente minimaal nodig voor een 
effectieve bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit?’

Een gemeente voldoet aan het basisniveau bestuurlijke aanpak 
van hennepcriminaliteit, indien de gemeente:

1. beleid heeft op de aanpak van hennepcriminaliteit, de 
bestuurlijke mogelijkheden kent en deze toepast in de aanpak.
De gemeente heeft tenminste beleid vastgesteld op basis van 
artikel 13b Opiumwet, het zogenaamde Damoclesbeleid. Dit 

hennepcriminaliteit omvat: 

• vastgoedmisbruik, oplichting, fraude bij het verwerven 
van en inrichten van een kweeklocatie;

• de aanschaf van kweekbenodigdheden voor 
grootschalige teelt (voorbereidingshandelingen);

• het opkweken, het oogsten van de planten, alsmede 
het opslaan van de cannabis;

• de in bedrijfsmatige hoeveelheid handel in cannabis.

De afgelopen decennia is de hennepcriminaliteit in 
Nederland omvangrijk, bedrijfsmatig en professioneel 
geworden. In de organisatie van de bedrijfsmatige 
hennepteelt worden grofweg vier verschillende varianten 
onderscheiden:
• zelfstandige telers in eigen woning: voor eigen 

rekening en risico, honderd tot duizend planten;
• zelfstandige telers in (gehuurd) bedrijfspand: 

grootschalige teelt met duizend planten of meer;
• georganiseerde exploitanten:  vijf tot tien plantages in 

woningen van anderen;
• georganiseerde criminele samenwerkingsverbanden:  

op grote schaal hennepproducten inkopen, verwerken 
en verhandelen en vaak eigen grote kwekerijen in 
bedrijf.



basisniveau bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit

(hennep)convenant maken partners afspraken over taken 
en inzet van bevoegdheden. Daarbij heeft de gemeente oog 
voor de bestuurlijke interventies die zij in elke stap van de 
productieketen kan plegen.

De gemeente heeft een convenant met haar ketenpartners 
opgesteld, waarin de grondslagen voor gegevensuitwisseling
binnen het samenwerkingsverband staan beschreven. Een 
rechtmatige informatie-uitwisseling in het kader van een 
integrale aanpak met private partijen zoals netbeheerders en de 
woningcorporaties en verhuurders, behoeft ook een convenant.

3. één aanspreekpunt heeft voor hennepcriminaliteit. 
Het is van belang dat in elke gemeente ten minste één 
medewerker bekend is met hennepcriminaliteit en de 
bestuurlijke mogelijkheden daartegen. Deze functionaris 
is het vaste aanspreekpunt voor medewerkers binnen de 
gemeente, politie en andere ketenpartners. De functionaris 
dient op de hoogte te zijn welke informatie naar welke 
partner moet worden doorgezet. Dit is vastgelegd in het 
convenant. Daarnaast kan de politie bij deze medewerker 
informatie opvragen over een (vermoedelijke) kwekerij. Na 
ontmanteling van een kwekerij ontvangt de functionaris 
het hennepinformatiebericht van de politie voor verdere 
afwikkeling van bestuurlijke maatregelen. 

Punten die tot een goede informatiepositie leiden:
• De gemeente heeft korte lijnen met een vast contact-

persoon in de regio bij de politie en het RIEC en stemt 
hier periodiek mee af. De gemeente heeft door deze 
afstemming zicht op (ontwikkelingen in) de lokale hennep- 
kwekerijen.  

• Binnen de gemeente is bij de relevante beleidsafdelingen 
(openbare orde en veiligheid, vergunningen evenementen, 
juridische afdeling, ruimtelijke ordening, bouw- en 
woningtoezicht) aandacht voor het onderwerp en kan 
indien nodig onderling afstemming plaatsvinden met 
politie en/of het RIEC.

• Binnen de gemeente is aandacht voor 
gemeentemedewerkers die een signalerende rol kunnen 
hebben, bijvoorbeeld wijkteams, toezichthouders. Signalen 
van welke afdeling dan ook worden via het centrale 
aanspreekpunt doorgegeven aan het RIEC en/of politie.

• Mogelijkheid voor bestuurlijke afstemming tussen 
burgemeesters van omringende gemeenten.

• Een periodieke agendering van het onderwerp hennep in de 
Driehoek Plus en/of Regionale Veiligheidscolleges. 

 

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC ‘s) 
ondersteunen en adviseren hun gemeenten in de integrale 
en bestuurlijke aanpak van hennepcriminaliteit. Via het 
RIEC zijn ook de door het Landelijk Informatie en Expertise 
Centrum (LIEC) opgestelde handreikingen beschikbaar. 
Contactgegevens van elk RIEC zijn via www.riec.nl te 
vinden.

https://www.riec.nl/ondermijnende-criminaliteit/ 
georganiseerde-hennepteelt

Het CCV heeft voorbeelden van convenanten, beleidsnota’s, 
toepassing van bestuurlijke mogelijkheden en 
voorlichtingsmateriaal gepubliceerd op:
http://www.hetccv.nl/dossiers/Hennepteelt/index 

Digitale barrièremodel hennepteelt
http://www.barrieremodellen.nl/hennep

meer informatie

Deze publicatie is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, LIEC – RIEC en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 
Februari 2016.

4. actief naar haar inwoners en ondernemers communiceert.
De gemeente informeert haar inwoners en ondernemers over de 
gevaren van hennepcriminaliteit en stimuleert het melden van 
misstanden. 

Hennepcriminaliteit brengt signalen voort, die omwonenden 
en ondernemers kunnen opmerken. Afgeplakte ramen, 
hennepgeur, bedrijvigheid in de nacht zijn allemaal signalen 
dat er iets mis kan zijn. Bewoners en ondernemers zijn daarom 
belangrijke  ogen en oren voor de partners in de aanpak van 
hennepcriminaliteit. Voorbeelden van communicatiemiddelen 
van gemeenten vindt u in het webdossier hennepteelt van het 
CCV. Ook zijn daar infosheets te downloaden voor commerciële 
verhuurders van woningen en bedrijfspanden en verhuurders 
van een koopwoning.

Gemeenten kunnen inwoners en ondernemers wijzen op 
meldpunten. Signalen van hennepcriminaliteit  kunnen 
anoniem gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem. Signalen 
kunnen natuurlijk ook bij de politie worden gemeld. Een 
gemeente kan ook een eigen digitaal of telefonisch meldpunt 
oprichten.

https://www.riec.nl/ondermijnende-criminaliteit/georganiseerde-hennepteelt
https://www.riec.nl/ondermijnende-criminaliteit/georganiseerde-hennepteelt

