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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het voornemen van de burgemeester om het Damoclesbeleid (de wettelijke bevoegdheid van de
burgemeester tot het sluiten van panden bij het aantreffen van drugs) te actualiseren en de
handhaving daarop af te stemmen.

Inleiding
De Driehoek Heerhugowaard (politie, openbaar ministerie en de vier gemeenten: Hollands Kroon,
Koggenland, Langedijk en Heerhugowaard) heeft op 23 november 2017 besloten tot een gezamenlijk
en strikt Damocles- en handhavingsbeleid. Dit strikte beleid vloeit voort uit jurisprudentie en ligt in de
lijn van regionaal beleid. Driehoek heeft besloten een strenge lijn te hanteren ten aanzien van het
aantreffen van een handelshoeveelheid softdrugs en de sluitingsduur van een pand.
Op grond van zijn bevoegdheid, art 13b Opiumwet, kan de burgemeester een woning, bedrijfsgebouw
of schuur sluiten om te beletten dat dit pand wordt gebruikt voor de vervaardiging van en handel in
soft- en harddrugs.

Kernboodschap

Risico’s voor brandveiligheid en openbare orde en veiligheid
Hennepteelt en handel in soft- en harddrugs zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen en
geprofessionaliseerd. Daarmee zijn ook de risico’s toegenomen die daaruit voortvloeien: risico’s voor
de brandveiligheid, de openbare orde en veiligheid en de leefbaarheid:
Brandveiligheid, omdat vrijwel altijd sprake is van het illegaal aftappen van stroom en gebruik
van water. Daardoor is de kans op brand, ontploffing en water- en stankoverlast groot.
Risico voor de openbare orde en veiligheid: Het telen van hennep is een misdrijf en dus
strafbaar. De teelt en handel zijn steeds vaker in handen van zware criminelen. Telers worden
vaak het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Criminelen die zich bezig houden met
illegale hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. Ook gaat het exploiteren van
hennepkwekerijen vaak gepaard met andere strafbare feiten, zoals diefstal van elektriciteit,
belastingontduiking en uitkeringsfraude.
Aantasting van het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel van
omwonenden.
https://www.politie.nl/themas/illegale-hennepteelt.html
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Vanuit de Driehoek is gesteld dat de teelt en handel van drugs vanuit woningen en lokalen, in het
belang van de openbare orde en veiligheid en het algemeen maatschappelijk belang volstrekt
ontoelaatbaar is. Vandaar dat besloten is eenzelfde lijn te hanteren in artikel 13b Opiumwet
(Damoclesbeleid).
Bestuursrechtelijke aanpak is effectief
De bestuursrechtelijke kant (het Damoclesbeleid) is belangrijk. Uit de landelijke praktijk blijkt dat
wietteelt een enorm lonende (illegale) activiteit is. Dit komt vanwege de lage strafrechtelijke straffen,
de lage ‘pakkans’ en vooral: het verdienmodel dat met de illegale teelt is gemoeid. De sluiting van een
pand of woning wordt door de kweker en de eigenaar van de woning (met een zorgplicht jegens zijn
huurder) als ingrijpend ervaren. Damocles werkt daarmee doelmatig in een vroegtijdige aanpak van
hennepteelt en handel in drugs.

Consequenties
Inspanningen vanuit gemeente
Voor de uitvoering van Damoclesbeleid zijn vanuit de gemeente acties nodig, welke worden geleverd
vanuit de handhavende taken van de gemeente: handhaving en juridische zaken. Voor 2018 zal de
inzet vanuit de reguliere handhavingstaken worden georganiseerd. De inzet wordt door vertaald in de
handhavingsmatrix 2018.
e
Het voorstel is 2018 als een proefjaar te beschouwen en in het 4 kwartaal 2018 de balans op te
maken: het aantal sluitingen, het verloop van de sluitingen en de benodigde inspanningen vanuit de
gemeente.

Communicatie
Naast de officiële bekendmaking van het besluit van de burgemeester, wordt via de gebruikelijke
mediakanalen van de gemeente aandacht besteed aan het nieuwe Damoclesbeleid.

Vervolg
De uitvoering van het Damoclesbeleid wordt nauw gevolgd en gemonitord in de Driehoek. Over de
bevindingen en de consequenties voor onze gemeente wordt gerapporteerd in het kader van de
budgetcyclus (Marap, Jaarrekening).
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