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2. Toelichting
Vanuit de Regionale Driehoek op 6 december 2010 is er informatie gevraagd over de stand van zaken
van de integrale aanpak illegale hennepteelt. Specifiek was er behoefte aan informatie welke
gemeenten het convenant nog niet ondertekend hebben en het aantal vragen om / initiatieven tot een
bestuurlijke aanpak en in welke gevallen hier wel en niet gevolg aan is gegeven. Met deze korte notitie
wordt het DB Veiligheidsregio geïnformeerd over de stand van zaken van de ondertekening het
convenant Integrale Aanpak Illegale Hennepteelt en de ervaringen met een bestuurlijke aanpak van
hennepteelt binnen de regio Hollands Midden.
Ondertekening convenant
Op 25 maart jl. heeft het Regionaal College van de politieregio Hollands Midden een duidelijke
stellingname uitgesproken tegen illegale hennepteelt. Hierbij is er gekozen voor de regionale
implementatie van de integrale hennepaanpak door middel van een convenant. Daarbij zijn de
Colleges van Burgemeester en Wethouders in het gebied van Hollands Midden geadviseerd te kiezen
voor de implementatie van deze aanpak bestaande uit een combinatie van strafrechtelijke,
bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen om de hennepteelt effectief te bestrijden.
Op 10 maart 2011 hadden 23 van de 26 gemeenten het convenant daadwerkelijk ondertekend. De
gemeenten die nog niet ondertekend hebben zijn Waddinxveen, Zuidplas en Leiderdorp. Redenen
hiervoor, zoals aangegeven door ambtenaren van een aantal van deze gemeenten, zijn onder andere
het capaciteitsbeslag in personeel en financiën voor gemeenten. Met betrekking tot de kosten is in de
Regionale Driehoek van 6 december 2010 een voorstel goedgekeurd waarmee eventuele restkosten
gelijk verdeeld worden over de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeenten.
Het Openbaar Ministerie, de Politie en de energiemaatschappijen/netbeheerders hebben het
convenant al wel ondertekend. Momenteel hebben 22 van de 40 woningbouwcorporaties het
convenant ondertekend. Hier wordt de komende tijd extra aandacht voor gevraagd.
Bestuurlijke aanpak
Momenteel zijn er binnen de regio Hollands Midden nog géén daadwerkelijke ervaringen opgedaan
met een bestuurlijke aanpak van de hennepteelt. Er is hier wel meerdere malen aandacht voor
gevraagd bij een aantal gemeenten. Genoemde redenen voor het niet starten van een bestuurlijke
aanpak zijn onder andere het gebrek aan capaciteit danwel kennis en een te groot beslag op
financiële middelen door kosten voor ontruimingen bij gemeenten.
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Concrete voorbeelden van gemeenten die om moverende redenen geen bestuurlijke aanpak wilde
vormgeven zijn;
• Vlist – gezien gebrek aan ervaringen met bestuurlijke aanpak elders in de regio.
• Voorschoten – gezien een wisseling in personeel en andere prioriteiten;
• Zoeterwoude – gezien het feit dat er geen ondersteuning vanuit het RIEC mogelijk was;
Met zowel de gemeente Leiden als de gemeente Katwijk zijn afspraken gepland om mogelijkerwijs
een bestuurlijke aanpak vorm te geven. De gemeente Gouda geeft aan op zeer korte termijn te starten
met een daadwerkelijke bestuurlijke aanpak.
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