
Het lijkt aanlokkelijk een hennepkwekerij te 
beginnen om zo snel aan geld te komen. ‘Een 
paar planten op die leegstaande kamer, één 
oogst om de schulden af te betalen en dan 
stoppen’ zijn veelgehoorde argumenten. 
Echter de gevolgen als de hennepkwekerij 
gevonden wordt, zijn groot. 

Alle vormen van het kweken van hennep, 
dus ook stekken, knippen of drogen zijn il-
legaal en dus strafbaar. Bij velen is wel be-
kend dat er een strafrechtelijke vervolging 
plaats vindt door het openbaar ministerie. 
Dat lezen we immers regelmatig in de krant. 
Minder bekend is bijvoorbeeld de bestuurs-
rechtelijke aanpak vanuit de gemeente. De 
gemeente Harderwijk past bestuursdwang 
toe die bestaat uit het tijdelijk sluiten van 
een woning of een (bedrijf)pand. De maatre-
gelen die de convenantpartners kunnen ne-
men, lichten wij hierna toe.

Politie en Openbaar Ministerie (OM) 
sporen de kwekerij op en vernietigen deze. 
De verdachten worden vervolgd. Op hen-
nepteelt staat een gevangenisstraf van maxi-
maal twee jaar of een geldboete. Het OM eist 
de opbrengsten verkregen door de hennep-
kwekerij terug en kan daarvoor ook beslag 
leggen op persoonlijke eigendommen van 
de kweker zoals banktegoeden, auto’s, bo-

ten maar ook een huis. Als er sprake is van 
een ongezonde of onwenselijke situatie 
voor kinderen, dan worden ook Bureau 
Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbe-
scherming geïnformeerd. 

De belastingdienst, UWV en de so-
ciale dienst nemen hun maatregelen als 
blijkt dat er sprake is van uitkeringsfraude. 
Zij leggen boetes op, heffen alsnog belasting 
en vorderen onterecht verkregen uitkerin-
gen terug. Daarnaast kan er strafvervolging 
plaatsvinden wegens fraude.

De netbeheerder en het waterlei- 
dingbedrijf sluiten stroom en water af en 
doen aangifte van diefstal. Ook de gemaakte 
kosten om meterkast en wateraansluiting te-
rug te brengen in de oude staat, worden ver-
haald op de kweker of de aangeslotene. De 
juridische kosten zijn ook voor rekening van 
de kweker.

Woningcorporaties UWOOn en Omnia 
Wonen ontbinden bij de vondst van een 
hennepkwekerij de huurovereenkomst en 
de huurder moet de aangerichte schade her-
stellen of vergoeden. De huurder staat 
(eventueel met zijn gezin) op straat. 
Bij hennepteelt in een koopwoning kan de  
hypotheekverstrekker overgaan tot ontbin-
ding van de hypotheekovereenkomst met 
als mogelijk gevolg (gedwongen) verkoop 
van de woning.

De gemeente Harderwijk heeft voor 
de uitvoering van haar bestuursdwangbe-
voegdheid het Damoclesbeleid ‘Opiumwet 
woningen, lokalen en erven’ vastgesteld. Op 
grond van dit beleid kan de burgemeester 
bestuursdwang toepassen wanneer een 
overtreding op grond van de Opiumwet 
wordt geconstateerd. De bestuursdwang be-
staat uit het tijdelijk sluiten van de woning of 
het (bedrijfs)pand. Het doel is niet het opleg-
gen van een straf, maar het wegnemen van 
de illegale en ongewenste situatie en het 
voorkomen van herhaling.

Berooid na ontdekking kwekerij

Misschien denkt u, zolang ik mij niet met de  
kwekerij bemoei, heb ik er ook geen last van. 
niets is minder waar. Voor omwonenden zijn er 
meerdere risico’s en u kunt zelfs gevaar lopen.

Brand en ontploffing
Voor de hennepteelt is veel elektriciteit nodig 
om de groeilampen voor de planten dag en 
nacht te laten branden. Er wordt vaak illegaal 
elektriciteit afgetapt en dat levert levensgevaar-
lijke situaties op. Bij kortsluiting of oververhit-
ting slaan de stoppen niet door, waardoor de 
kans op brand en ontploffing groot is. U zult er 
maar naast wonen.

Wateroverlast en schimmels
naast licht hebben de planten ook veel water 
nodig waarvoor vaak een automatische sproei-
installatie is aangelegd. Als dit systeem niet 

goed werkt, dan leidt dit tot lekkages en water-
overlast voor bijvoorbeeld de benedenburen. 
De sproei-installatie zorgt daarnaast voor een 
vochtig klimaat waarin legionellabacteriën 
goed kunnen groeien. Een bacterie die bij in-
ademing schadelijk kan zijn voor uw gezond-
heid. Ook zorgt het vochtige klimaat voor 
schade en schimmelvorming in de woning.

Georganiseerde misdaad
Een hennepkwekerij (groot of klein) kan in han-
den zijn van een georganiseerde criminele or-
ganisatie die geweld niet uit de weg gaat. Om 
de kwekerij te beschermen worden soms ver-
gaande maatregelen genomen. Zo zijn bijvoor-
beeld boobytraps bij de ingang(en) niet onge-
bruikelijk. Een hennepkwekerij in uw buurt be-
tekent dus een direct gevaar voor de veiligheid 
en de leefbaarheid van uw woonomgeving.
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Harde aanpak kwekers 

Hennepteelt:        illegaal  
 en  gevaarlijk

Samenwerking in opsporing en aanpak
Om de illegale hennepteelt goed aan te kunnen 
pakken is in 2014 een samenwerkingsovereen-
komst gesloten. De gemeenten, de Veiligheids-
regio’s en de woningbouwcorporaties binnen 
de provincies Overijssel en Gelderland en daar-
naast alle netbeheerders, de politie, het UWV 

en het openbaar ministerie willen samenwer-
ken in de aanpak van hennepkwekerijen in 
Oost nederland (Regionaal Hennepconvenant 
2014) .

Zo is bijvoorbeeld in het convenant afgespro-

ken dat de partners elkaar, binnen de kaders 
van de privacywetgeving, informeren bij ver-
moedens van hennepteelt, zodat de politie een 
onderzoek kan instellen. Bij het vinden van een 
hennepkwekerij treffen alle partners de nodige 
maatregelen. In eerste instantie om de gevaar-

lijke situatie rond de hennepkwekerij te beëin-
digen en vervolgens om op te treden tegen de 
hennepkweker. Elke partner heeft op dat ge-
bied zijn eigen mogelijkheden. En dat maakt 
dat, naast de strafrechtelijke vervolging, de 
kweker zwaar aangepakt wordt.

Hennep:  
een gevaar  
voor omwonenden

Bent u verhuurder van  
een woning of bedrijfspand?
Bent u verhuurder van een woning of (bedrijfs)
pand dan is het goed om u bewust te zijn van de 
eventuele risico’s die u kunt lopen. Als uw huur-
der hennep kweekt in uw pand, dan kunt u 
daarvan de gevolgen ondervinden, ook als u 
nergens vanaf wist. U kunt bijvoorbeeld gecon-
fronteerd worden met de kosten van elektra en 

water, de kosten als gevolg van de ont-
manteling en schade aan het pand 
en een tijdelijke sluiting van het pand 
door de burgemeester. 
Kijk op www.harderwijk.nl/hennep 
om te lezen wat u zoal kunt doen om 
dit te voorkomen.

De politie: 0900-8844 (lokaal tarief)
Of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 (gratis)

Dus heeft u een vermoeden  
van een hennepkwekerij?  Meld dit via: 

Hennep lijkt een manier om snel geld te verdienen. Het 
kan een aanlokkelijke gedachte zijn om met de opbrengst 
van een hennepkwekerij verlost te zijn van schulden of de 
mogelijkheid te krijgen een grote uitgave te doen zoals de 
aanschaf van een auto, een mooie reis of aflossing van de 
hypotheek. Echter, schijn bedriegt. Veel mensen zijn door 
de hennepteelt juist (verder) in de financiële problemen 
gekomen. Hennep telen is een misdrijf en dus strafbaar. 
Daarnaast kleven aan de hennepteelt gevaren zoals de kans 
op brand, wateroverlast en ontploffing.  

In Harderwijk werken politie, brandweer, gemeente en 
andere partijen dan ook actief samen bij de aanpak. En 
niet zonder resultaat! In Harderwijk zijn sinds 2014 al 
meerdere kwekerijen ontmanteld in zowel woningen als 
bedrijfspanden. De gevolgen voor de hennepkweker (en 
eventueel zijn gezin) zijn groot. naast een strafblad, hoge 
financiële claims van diverse partijen kan ook beslag op 
persoonlijke eigendommen worden gelegd. De gemeente kan 
zelfs de woning of het (bedrijfs)pand tijdelijk sluiten. 

‘Ik heb een vaste kantoorbaan en verdien 
ongeveer 2.000 euro netto per maand. Ik kon 
altijd goed rondkomen van mijn salaris.  
Mijn vaste lasten waren ongeveer 900 euro, 
dus ik hield ongeveer 1.100 euro over om te 
besteden. Toch wilde ik een wat luxer leven 
leiden, graag op vakantie, mooie kleding ko-
pen, enzovoort. Ik zag allerlei jonge gasten 
dik geld verdienen met criminaliteit. 

Ik werk al jaren veel en hard. Dat wekte ge-
woon jaloezie bij mij op. Een vriend stelde 
een jaar geleden voor om samen een wiet-
kwekerij te beginnen. Hij heeft alle spullen 
gekocht en geïnstalleerd; ik heb de kosten 
betaald, zo’n 3.000 euro.  Plus nog eens 1.000 
euro aan hennepstekken en voeding.
We hadden een illegale aansluiting gemaakt; 
de meter was gesaboteerd, waardoor het 
stroomverbruik niet werd geregistreerd. De 
zonnebank die op de eerste verdieping 
stond, was daar ook op aangesloten. De rest 
van mijn huis zat gewoon op de meter. Dat 
werd geregistreerd zoals het hoort. We heb-

ben vier keer geoogst en bij elke oogst is er 
gefraudeerd met de stroom. na elke oogst 
sloten we de illegale aansluiting af. Als we 
weer startten, zetten we de aftakking open, 
zodat de kwekerij van stroom werd voor-
zien. Vlak voor de vijfde oogst viel de  politie 
binnen.
Daarna begon de ellende. Ik kreeg een na-
heffing van de belastingdienst, een forse re-
kening plus boete van het energiebedrijf en 
ik werd strafrechtelijk vervolgd. 

Bovendien moest ik m’n huis uit omdat  
de hypotheekverstrekker de hypotheek ont-
bond. Alles bij elkaar heeft de hennep- 
kwekerij me niets opgeleverd, behalve 
narigheid.

Ik huur nu een kamer in een studentenhuis 
en ben in totaal 25.000 euro armer. Was ik er 
maar nooit aan begonnen!’

Tips voor het herkennen  
van een hennepkwekerij
Hoewel aan de buitenkant van een pand weinig te zien is van een hennepkwekerij, zijn er wel 
aanwijzingen die kunnen duiden op de aanwezigheid ervan zoals;
• beslagen of afgeplakte ramen en/of gesloten gordijnen
• ramen die nooit open staan of juist altijd in dezelfde stand open staan
• warme muren of een sneeuwvrij dak in de winter
• licht dat op vreemde tijden brand
• een constant ronkend of zoemend geluid
• stank (hennepgeur)
• bewoners zijn zelden thuis of het is onduidelijk of een woning bewoond wordt
• problemen met stroom in de buurt

De teler geplukt:
 een praktijkverhaal


