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NB: wijzigingen zijn voorbehouden

A. VOORBEREIDING ONTMANTELING
A.1 Melding politie
De politie ontvangt meldingen via allerlei bronnen (bv. Meld Misdaad Anoniem). De convenantpartners
kunnen direct meldingen doen bij het hennepteam van de politie eenheid Noord-Holland via:
Email:
Tel.nummer:

hennepteam.noord-holland@politie.nl
088-1682350

Het hennepteam is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur.
A.2 Onderzoek veredelen
De meldingen worden door de politie veredeld door meer informatie en bewijs te verzamelen.
A.3 Lijst adressen
De politie stelt prioriteiten in een lijst met adressen. Voor deze adressen probeert de politie een
machtiging tot binnentreden van de (Hulp) Officier van Justitie te verkrijgen.
A.4 Informeren partners
Alle partners die nodig zijn bij de daadwerkelijke ontmanteling worden ingelicht dat er op de
betreffende datum ontmanteld gaat worden en dat zij paraat moeten staan. Het precieze tijdstip zal op
de rooidag zelf door de politie doorgebeld worden (specifiek inseinen partners). De adressen worden
tussen de twee- en vijf werkdagen vooraf kenbaar gemaakt door de politie bij de convenantpartners:
 Gemeente
 Netbeheerder (Liander)
 Woningbouwverenigingen
 Waterleidingsbedrijf (PWN en Waternet).
De adressen worden via de email kenbaar gemaakt bij de contactpersoon van de betreffende
convenantpartner. De convenantpartners kunnen op basis van de verkregen adressen onderzoek
doen in eigen bronnen ter voor voorbereiding op een ontmanteling. Daarbij kan gedacht worden aan
de volgende informatie:
Gemeente:
a. Wie op het adres staat ingeschreven?
b. Zijn er verbouwingen (geweest) op het adres?
c. Bouwtekeningen aanwezig van het betreffende pand?
d. Zijn er klachten over het adres?
e. Zijn er geldende vergunningen afgegeven op het adres?
f. Wat is de functie van het adres volgens het bestemmingsplan?
Woningcorporatie:
a. Zijn er klachten over het adres?
b. Is er sprake van een verhuurdersverklaring?
Liander:
a. Wie is de aanvrager van het contract voor energie?
b. Wat is er te vertellen over het energieverbruik op het adres?
PWN:
a. Wie is de aanvrager van het contract voor water?
b. Wat is er te vertellen over het waterverbruik op het adres?
De partners worden verzocht de informatie die zou kunnen bijdragen aan het onderzoek naar de
hennepteelt (of andere strafbare feiten) te verstrekken aan de politie.
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B. UITVOERING ONTMANTELING
B.1 Binnentreden politie
In beginsel is iedere ontmanteling strafrechtelijk. De politie treedt het pand als eerste binnen en stelt
een onderzoek in. De convenantpartners treden nog niet binnen. Indien een hennepkwekerij wordt
aangetroffen kunnen de convenantpartners binnentreden, op basis van een eigen machtiging.

B.2 Gevaarzetting
Ontmantelen van een hennepkwekerij, er zijn twee gronden waarop de ontmanteling kan
plaatsvinden:


Strafrechtelijk
De politie geeft opdracht tot ontmanteling en de kosten zijn ook voor de politie. De kosten kunnen
niet worden verhaald op de overtreder.
Gelet op het model machtiging vastgesteld door justitie, artikel 2, lid 2 Algemene wet op het
binnentreden, kan de politie binnentreden.



Bestuursrechtelijk
Er is sprake van gevaarzetting voor de omgeving en een toezichthouder heeft dit geconstateerd
en onmiddellijk ingrijpen is vereist. De gemeente vraagt advies aan fraudespecialist over
brandgevaar m.b.t. elektriciteitsvoorziening. Bij gevaarzetting is er grond voor het toepassen van
spoedeisende last onder bestuursdwang. De opdracht tot ontmanteling- in het geval van
gevaarzetting- wordt gegeven door de gemeente.
Gelet op artikel 1a van de Woningwet, 5:27 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2 van de
Algemene wet op het binnentreden, artikel 125 van de Gemeentewet, artikel 5.10 en 5.13 Wabo,
kan de gemeente binnentreden.

B.3 Informeren partners
De politie informeert de convenantpartners en het RIEC NH (Regionaal Informatie en Expertise
Centrum) binnen vijf werkdagen over de ontruiming middels een melding ontmanteling
hennepkwekerij (bestuurlijke melding). Deze meldingen worden verstuurd vanuit het e-mail adres:
henneppartners@politie.nl. Zie bijlage 1.
B.4 Opvragen aanvullende informatie bij de politie
Mocht er tijdens de procedure extra informatie nodig zijn kan deze informatie worden aangevraagd via
het e-mailadres (henneppartners@politie.nl). Voor het verstrekken van deze informatie kan een
aanvulling worden gegeven op de bestuurlijke melding. Extra informatie kan verstrekt worden op basis
van het convenant maar niet alle informatie valt hieronder en daarvoor is ook soms toestemming
nodig van de officier van justitie.
B.5 Opvragen informatie bij partners
De politie kan de partners verzoeken om informatie ten behoeve van het onderzoek. Deze informatie
kan worden verstrekt op basis van het hennepconvenant Noord-Holland.
De politie verzoekt de partners te werken vanuit één emailadres. Dit om te voorkomen dat als er
mensen uitvallen en de informatie niet wordt gelezen en uitgezet. Bv hennep@gemeente.nl
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C. OPTREDEN PARTNERS NA ONTMANTELING
C.1 Gemeente
De gemeente heeft een aantal mogelijkheden om bestuurlijk op te treden:
C.1.1 Aanschrijven o.g.v. Woningwet/ Bouwbesluit/ NEN1010
Nadat een hennepkwekerij is aangetroffen in een pand kan de eigenaar worden aangeschreven
waarbij hij/zij wordt gevraagd aan te tonen dat de elektrische netspanningsinstallatie voldoet aan de
geldende veiligheidseisen en veilig kan worden gebruikt. Dit dient aangetoond te worden d.m.v. een
keuringsrapport inclusief de eventuele aanpassingen als gevolg van deze bevindingen
C.1.2 Toepassen artikel 13b Opiumwet (Damocles)
De gemeente heeft de beschikking over een beleidsregel die ziet op de bevoegdheid van de
burgemeester tot het sluiten van drugspanden bij verkoop, aflevering of verstrekking, dan wel het
aanwezig zijn van drugs vanuit woningen of lokalen en daarbij behorende erven. De burgemeester
maakt gebruik van zijn bevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet om drugspanden te sluiten
door middel van bestuursdwang (Wet Damocles). Het traject na sluiting kan gerealiseerd worden
conform artikel 14 Woningwet (Wet Victor).
C.1.3 Onveilig/illegaal bouwwerk
De gemeentelijke afdeling verantwoordelijk voor bouw- en milieu-inspectie kant na de melding dat een
hennepkwekerij is aangetroffen in een kennelijk illegaal of onveilig bouwwerk, ter plekke een
onderzoek uitvoeren.
C.2 Bijstandsuitkering
De gemeente of Sociale Recherche onderzoekt of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van
het functioneren van de kwekerij wellicht ten onrechte een uitkering in het kader van de Wet Werk en
Bijstand hebben genoten. Indien er sprake is van dergelijke fraude treft de gemeente passende
maatregelen om de fraude te beëindigen en de geleden schade te vereffenen, een en ander met
inachtneming van de reeds bestaande afspraken met de Sociale Recherche en het Openbaar
Ministerie.
C.3 UWV
De uitkeringsinstantie UWV onderzoekt of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van het
functioneren van de kwekerij wellicht ten onrechte één of meer uitkeringen heeft (hebben) genoten uit
hoofde van de sociale verzekeringswetten. Indien er sprake is van dergelijke fraude treft deze
organisatie passende maatregelen om de fraude te beëindigen en de geleden schade te vereffenen,
een en ander met inachtneming van de reeds bestaande afspraken met het Openbaar Ministerie.
C.4 Woningcorporaties
Indien blijkt dat er sprake is van een hennepkwekerij in een huurwoning, huurwoonwagen of op een
gehuurde woonwagenstandplaats, of daarbij behorend bijgebouw, dan gaat de woningcorporatie in
principe over tot het opstarten van een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst met de
huurder van de woning, respectievelijk met de huurder van de woonwagen of standplaats, zo nodig
inclusief verhaal van schade.
C.5 Netbeheerder Liander
Indien de netbeheerder ter plaatse heeft geconstateerd dat voor de exploitatie van de hennepkwekerij
diefstal van elektriciteit heeft plaatsgevonden, dan doet zij daarvan aangifte bij de politie. Daar waar
sprake is van een gevaarlijke situatie t.a.v. elektriciteitswerken ex art.161 bis WvSr, doet de
netbeheerder daar ook aangifte van. Tevens wordt indien nodig en mogelijk de elektriciteit in het
betreffende pand afgesloten en de elektriciteitsmeter verwijderd. In de aangifte beschrijft de
netbeheerder o.a. de aangetroffen aanwijzingen voor het illegale stroomgebruik, de ten behoeve van
de hennepkwekerij aangetroffen elektrische apparatuur, gegevens over de afnemer van de elektriciteit
op het betreffende perceel, zoals deze in de administratie van de netbeheerder bekend is en het
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totaalbedrag van de door de netbeheerder geleden schade aan de hand van feitelijke aanwijzingen
over het aantal eerdere teelten dat in de hennepkwekerij heeft plaatsgevonden.
C.6 Waterleidingsbedrijf
Indien de vertegenwoordiger van PWN of Waternet ter plaatse heeft geconstateerd dat voor de
exploitatie van de hennepkwekerij diefstal van water heeft plaatsgevonden, dan doen PWN en
Waternet daarvan aangifte bij de politie. Daar waar sprake is van een gevaarlijke situatie t.a.v.
waterleidingnet (ex art.161 bis WvSr), doen PWN en Waternet daar ook aangifte van. Tevens wordt,
indien mogelijk, het water in het betreffende pand afgesloten. In de aangifte beschrijven PWN en
Waternet o.a. de aangetroffen aanwijzingen voor het illegale waterverbruik, de ten behoeve van de
hennepkwekerij aangetroffen elektrische apparatuur, gegevens over de afnemer van het water op het
betreffende perceel, zoals deze in de administratie van PWN en Waternet bekend is en het
totaalbedrag van de geleden schade aan de hand van feitelijke aanwijzingen over het aantal eerdere
teelten dat in de hennepkwekerij heeft plaatsgevonden.
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4. BIJLAGEN
Bijlage 1: Melding ontmanteling hennepkwekerij
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