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Gemeente Hilversum

Politie Gooi en Vechtstreek

Openbaar ministerie, arrondissementsparket Amsterdam

Hilversumse Woningcorporaties:

   • De Alliantie Gooi en Vechtstreek

   • Dudok Wonen 

   • Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken

N.V. Continuon Netbeheer

Belastingdienst Utrecht-Gooi

Uitkeringsinstanties:

   • Sociale Zaken gemeente Hilversum

   • Sociale Verzekeringsbank (SVB)

   • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Hilversum veilig!Hilversum veilig!



Hennep telen is een misdrijf, dus strafbaar. Gemeente, politie, 

openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, 

uitkeringsinstanties en de beheerder van het electriciteitsnet 

treden samen op tegen hennepkwekerijen in Hilversumse 

woningen. Zij verzamelen aanwijzingen en tips, ontmantelen 

de kwekerij en pakken de kweker stevig aan.

Hennepkwekers zorgen voor overlast in woningen en maken 

buurten onveilig. Het gaat vaak om grote kwekerijen met 

honderden planten. Jaarlijks ontstaan in Hilversum branden 

in woningen door kortsluiting of oververhitting in een 

hennepkwekerij. Hennepkwekers veroorzaken schade en 

overlast door lekkage, stank en schimmelvorming. Zij tappen 

vaak illegaal stroom af en verzwijgen de inkomsten uit de 

verkoop van hennep voor de belasting en uitkeringsinstanties.

Hennepkwekers tasten het leefklimaat in de woonwijken aan. 

Er ontstaat spanning bij buurtbewoners die er overlast van 

ondervinden.

Heeft u overlast van een hennepkwekerij of vermoedt u dat er bij u in 

de buurt een kwekerij is? 

Bel de politie, 0900 - 88 44 (lokaal tarief)

Of Meld misdaad anoniem, 0800 - 7000 (gratis)
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• De politie en openbaar ministerie rollen verboden kwekerijen 

op en vervolgen de verdachte(n). Zij vorderen de gemaakte     

winsten, ook van eerdere oogsten. Wie wordt veroordeeld, moet 

zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad.

• De woningcorporaties verzoeken de rechter om het huur-  

contract te ontbinden en zonodig de woning te ontruimen. 

 Zij herstellen de schade en sturen de rekening naar de 

 betreffende huurder.

• De beheerder van het electriciteitsnet sluit de stroom af en 

verwijdert de meter. Het bedrijf schat de kosten van de illegaal 

afgetapte elektriciteit. De hennepkweker moet eerst betalen, 

voordat de netbeheerder de stroom weer aansluit.

• De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij 

aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet het geval dan 

zal alsnog belasting en boete betaald moeten worden. 

 In bepaalde gevallen kan ook strafrechtelijke vervolging plaats-

vinden wegens belastingfraude.

• Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en vorderen de ten 

onrechte ontvangen uitkering terug bij de hennepkweker.

• De gemeente zal zonodig op kosten van de overtreder illegale 

 bouwwerken en eventuele chemicaliën verwijderen. 

...zal dit oogsten:

wie hennep teelt...


