
1 
 

 

 
 
 
Regionaal Hennepconvenant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrale aanpak van hennepkwekerijen in 
Oost Nederland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Definitieve versie 25 augustus 2014 



2 
 

Convenantpartners: 
 

- Politie eenheid Oost Nederland  
 

- Arrondissementsparket Oost Nederland  
 

- De gemeenten in de provincies Overijssel en 
Gelderland:  
 
o Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-

Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, 
Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle; 

o Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 
Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van 
Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – Holten, 
Tubbergen, Twenterand en Wierden; 

o Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, 
Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, 
Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, 
Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk 
en Zutphen; 

o Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, 
Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, 
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, 
Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en 
Zevenaar; 

o Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, 
Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, 
Lingewaal, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, 
Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, 
Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen 
en Zaltbommel. 
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- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(UWV)  
 

- De netbeheerders Enexis, Cogas, Rendo en Liander  
 

- De woningcorporaties in provincies Overijssel en 
Gelderland 
 

- De Veiligheidsregio’s IJsselland, Twente, Noord en 
Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland 
Zuid 
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1. De partijen van het convenant  
 
Gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland: 
De burgemeesters, mede namens het college van B&W voor zover het een ieders bevoegdheid 
betreft, van de gemeenten Zwolle, Deventer, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Staphorst, 
Zwartewaterland, Steenwijkerland, Raalte, Olst-Wijhe, Kampen; Almelo, Borne, Dinkelland, 
Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen – 
Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden; Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, 
Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, 
Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen; 
Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, 
Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar; 
Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, 
Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West 
Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. 
  
Politie  
De politiechef van de politie eenheid Oost Nederland. 
 
Openbaar Ministerie  
De hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket Oost Nederland.  
 
Woningcorporaties  
De directeuren of wettelijke vertegenwoordigers van de woningcorporaties die werkzaam zijn in 
de provincies Overijssel en Gelderland.  
 
Netbeheerders  

De directeuren of wettelijke vertegenwoordigers van Enexis, Cogas,  Rendo en Liander, de 
aangewezen netbeheerders van het elektriciteitsnet in de provincies Overijssel en Gelderland.  
 
Het UWV  
De directeur handhaving UWV. 
 
Veiligheidsregio’s 
De voorzitters van de Veiligheidsregio’s IJsselland, Twente, Noord en Oost Gelderland, 
Gelderland Midden en Gelderland Zuid 
 
Hierna aan te duiden als de convenantpartners.  
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2. Inleiding  
 
De convenantpartners nemen in aanmerking dat:  
 

- Er in de gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland sprake is van aanwezigheid van 
hennepkwekerijen in woningen, garages, woonwagens, woonboten, schuren, bijgebouwen en 
(bedrijfs)panden;  
 
- Bewoners, gebruikers, huurders of eigenaren van gebouwen en andere onroerende en 

roerende zaken (woningen, garages, woonwagens, woonboten, schuren, bijgebouwen en 
(bedrijfs)panden of daarbij behorende opstallen) deze steeds vaker gebruiken of doen of laten 
gebruiken voor de exploitatie van een hennepkwekerij ter plaatse;  
 
- Het (doen of laten) exploiteren van een hennepkwekerij strafbaar is, overlast veroorzaakt, 
(brand)gevaar oplevert en het woon- en leefklimaat van de omgeving en het veiligheidsgevoel 
van omwonenden aantast;  
 
- Het (doen of laten) exploiteren van een hennepkwekerij veelal gepaard gaat met andere 
strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, uitkeringsfraude en het  in gevaar brengen van de 
omgeving;  
 
- Deze activiteiten negatieve invloed hebben op de rechtsorde, de samenleving, de leefbaarheid 
van de omgeving, het woningaanbod, de openbare orde en veiligheid én het maatschappelijk 
aanzien van de gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland;  
 
- Deze activiteiten in strijd zijn met de overeenkomsten die de netbeheerders en de 
woningcorporaties hebben gesloten met hun afnemers respectievelijk huurders en voornoemde 
organisaties hierdoor mogelijk aanzienlijke schade lijden en zij met alle mogelijke middelen willen 
bewerkstelligen dat al hun contractspartijen hun verplichtingen uit die overeenkomsten strikt 
nakomen. 
 

3. Doel van het convenant  
 
De convenantpartners werken samen om door middel van een integrale aanpak een einde te 
maken aan de ongewenste ontwikkelingen ten aanzien van hennepkwekerijen in de provincies 
Overijssel en Gelderland. Het doel van de samenwerking is het nemen van preventieve en 
repressieve maatregelen, om gevaarlijke situaties te beëindigen, activiteiten met betrekking tot 
hennepkwekerijen te voorkomen en te bestrijden, de leefbaarheid in de betreffende straten en 
buurten te verbeteren, gevoelens van onveiligheid weg te nemen en het oneigenlijke gebruik van 
woonruimte, het oneigenlijk gebruik van uitkeringen, het illegaal aftappen van elektriciteit en een 
breed palet van sancties en maatregelen toe te passen op de hennepkweker. Hierbij heeft iedere 
partner zijn eigen taak en verantwoordelijkheid.  
 

4. Afspraken tussen de partijen  
 
De convenantpartners komen het volgende overeen:  
 
Artikel 1: Definitie hennepkwekerij  
1.1 Onder een hennepkwekerij wordt in dit convenant verstaan: een inrichting van welke aard 
ook, waarin anders dan voor strikt persoonlijk eigen gebruik (niet meer dan 5 planten en niet 
meer dan 5 gram) hennep wordt geteeld, bewaard, bereid, gedroogd, geknipt of anderszins 
bewerkt  of verwerkt. Voor de duidelijkheid, een hennepplantage in de open lucht (bijvoorbeeld op 
landbouwgrond), valt ook onder deze definitie. 
1.2 Onder een hennepkweker wordt in dit convenant verstaan; diegene die een hennepkwekerij 
exploiteert of laat exploiteren.  
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Artikel 2: Samenwerking  

2.1 a. De convenantpartners verplichten zich tot een consequente en actieve deelname aan dit 
convenant, het nemen van voortvarende op elkaar afgestemde maatregelen en acties tegen 
bewoners, gebruikers, huurders of eigenaren van gebouwen en andere onroerende en roerende 
zaken waarin zich een hennepkwekerij bevindt en ook tegen eigenaren die hetzij zelf, hetzij door 
anderen hun gebouw of andere onroerende of roerende zaak voor dit doel (doen of laten) 
gebruiken.  
2.1 b. De convenantpartners nemen op zich om elkaar binnen de voor hen geldende wettelijke 
kaders te informeren over (vermoedens) van strafbare feiten en te nemen en genomen 
maatregelen, tenzij een strafrechtelijk onderzoeksbelang zich hiertegen verzet.  
2.2 De operationele regie voor het ontmantelen van hennepkwekerijen ligt bij de politie eenheid 
Oost Nederland, die daarvoor per politiedistrict een coördinator aanwijst.   
2.3 Als bij één van de convenantpartners op basis van hem ter beschikking staande feitelijke 
gegevens of andere informatie het vermoeden bestaat dat er sprake is van de exploitatie van een 
hennepkwekerij, dan informeert zij dadelijk de politie eenheid Oost Nederland c.q. de lokale/ 
districtelijke hennepcoördinator over de plaats van de vermoedelijke hennepkwekerij alsmede de 
aanleiding waarop het vermoeden is gebaseerd.  
2.4 De politie onderzoekt het signaal om vast te stellen of er voldoende aanwijzingen zijn om een 
strafrechtelijk onderzoek in te stellen. De politie eenheid Oost Nederland verzorgt na afloop een 
terugkoppeling aan de desbetreffende partners. 
 
Artikel 3. Procedure bij binnentreden  
3.1 De politie eenheid Oost Nederland gaat binnen een redelijke termijn (na opplussen melding 
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken) nadat gebleken is dat er voldoende aanwijzingen 
zijn, over tot het betreden van het betreffende gebouw of de onroerende of roerende zaak, om de 
juistheid van het vermoeden na te gaan en om bij constatering van illegale hennepteelt of een 
andere illegale bewerking van hennep, de hennepkwekerij te ontmantelen. De politie eenheid 
Oost Nederland informeert tijdig voor het binnentreden de relevante partners.  
3.2 Met het oog op veiligheidsrisico’s door mogelijk aanwezige illegale en/of ondeugdelijke 
aansluitingen van elektrische installaties treedt de politie eenheid Oost Nederland binnen 
begeleid door de betreffende netbeheerder. Tevens ondersteunt - indien het een huurwoning van 
één van de betrokken woningcorporaties in de provincies Overijssel en Gelderland  betreft- de 
betreffende woningcorporatie, bij het verschaffen van toegang tot de woning, de politie bij het 
binnentreden. De netbeheerder en de woningcorporatie kunnen dan zelf ter plaatse aanwijzingen 
over door hen geleden schade verzamelen en hun maatregelen tegen de hennepkweker en of 
hun contractspartij treffen.  
3.3 Op basis van hun bevindingen naar aanleiding van de aan hen verstrekte informatie kunnen 
de eventueel betrokken uitkeringsinstanties en de betreffende gemeente de politie eenheid Oost 
Nederland vergezellen bij het binnentreden.  
3.4 Indien de politie eenheid Oost Nederland na het binnentreden een hennepkwekerij aantreft,  
wordt een strafrechtelijk dossier opgemaakt tegen de hennepkweker en eventuele andere 
betrokkenen bij de exploitatie van de hennepkwekerij of een andere illegale bewerking van 
hennep, waarbij aandacht geschonken wordt aan het wederrechtelijk verkregen voordeel. 
 

Artikel 4: Informatie-uitwisseling convenantpartners  
4.1 Bij een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een hennepkwekerij en na de 
ontmanteling zullen de convenantpartners voor zover hen dit wettelijk is toegestaan onderling de 
voor de  taak van de ander zo spoedig mogelijk relevante gegevens uitwisselen via de 
aangewezen contactpersonen, zodat een ieder zijn of haar maatregelen kan treffen. De politie 
eenheid Oost Nederland zal na inbeslagname van een kwekerij zo snel mogelijk, doch uiterlijk 
binnen 2 weken, bericht doen naar de ketenpartners. 
A. De over te dragen informatie betreft, bij een redelijk vermoeden van de aanwezigheid van een 
hennepkwekerij, onder meer:  

- Personalia van de verdachte(n),  zo mogelijk inclusief het BSN;  

- Locatie van de kwekerij;  
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- Mate van overlast / meldingen van overlast;  

- Dossiernummer / mutatienummer;  

- Relevante bijzonderheden;  

- Eventueel risico/gevaar voor omwonenden;  

- Gegevens omtrent inkomen, sociale uitkeringen, verblijfstatus en woonsituatie (locatie 
bewoond of niet);  

- Gegevens omtrent de huurovereenkomsten.  
 
B. Onder voorbehoud dat dit de betreffende convenantpartner wettelijk is toegestaan zal na de 
ontmanteling van een hennepkwekerij , naast de hiervoor niet limitatief opgesomde informatie, 
onder meer en voor zover nodig voor de uitvoering van de taken van de ontvangende partner, de 
volgende informatie worden uitgewisseld:  

- Datum ontmanteling hennepkwekerij;  

- Aangetroffen aantal hennepplanten / hoeveelheid hennep;  

- Lijst van in beslag genomen goederen;  

- Of er sprake is van recidiverend gedrag, zo ja dan datum/data eerdere ontmanteling(en);  

- Aangetroffen situatie (o.a. inrichting van de kwekerij, wijze van elektriciteitsafname, wijze 
van bewoning);  

- Indicatie over het aantal eerdere oogsten (de duur van de periode waarin de 
hennepkwekerij naar verwachting- voorafgaand aan de ontmanteling door de politie - 
tenminste heeft gefunctioneerd);  

- Overige relevante gegevens uit processen verbaal, waaronder het vermoedelijke 
wederrechtelijk verkregen voordeel uit mogelijk eerdere oogsten.  

 

4.2 Nadat het proces-verbaal door de politie eenheid Oost Nederland is overgedragen aan het 
arrondissementsparket Oost Nederland, beoordeelt voornoemd parket de zaak en gaat zo 
mogelijk over tot strafvervolging. Het arrondissementsparket Oost Nederland verstrekt 
desgevraagd zo spoedig mogelijk de eerder genoemde gegevens aan de convenantpartners voor 
zover dit in het voorgaande traject nog niet heeft plaatsgevonden. Verstrekking door het 
arrondissementsparket Oost Nederland vindt plaats met inachtneming van de regelgeving zoals 
neergelegd in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg), de Aanwijzing Wjsg en de 
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zie bijlage 1 voor een toelichting op de 
verstrekkingsgrond van het Openbaar Ministerie.  
 
4.3. De convenantpartners verplichten zich over en weer, met inachtneming van de wettelijke 
bepalingen en branche-afspraken/ contractuele afspraken, die informatie te verstrekken die nodig 
is om de samenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen (zie bijlage 1 voor een toelichting 
op de verstrekkingsgrond van het Openbaar Ministerie):  

- De politie eenheid Oost Nederland is daarbij in ieder geval gehouden aan de Wet 
Politiegegevens (Wpg), waarbij de informatie-uitwisseling, aan de partijen die deelnemen 
aan dit samenwerkingsverband, plaatsvindt overeenkomstig het artikel 20 besluit 
behorende bij dit convenant;  

- Het arrondissementsparket Oost Nederland is daarbij gehouden aan de Wet Justitiële en 
strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en aan de Aanwijzing verstrekking van strafvorderlijke 
gegevens voor buiten de strafrechtpleging gelegen doeleinden;  

- De gemeenten, het UWV, de woningcorporaties, de netbeheerders, de Veiligheidsregio’s 
en overige particuliere partners zijn daarbij gehouden aan de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp); 

- De gemeenten  zijn verder gehouden aan de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet 
GBA);  

- Het UWV is verder gehouden aan de Wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en 
Inkomen (SUWI); 
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- De netbeheerders kennen een geheimhoudingsbepaling als het gaat om verstrekken van 
klantgegevens (artikel 79 Elektriciteitswet 1998 en artikel 37, eerste lid, Gaswet);  

- De Veiligheidsregio’s verstrekken uitsluitend informatie waarover zij beschikken voor de 
uitvoering van de brandweerzorg zoals bedoeld in de Wet Veiligheidsregio’s. 

 

Artikel 5: Vervolgprocedure  

5.1 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 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 totaalbedrag van de door de netbeheerder geleden schade aan de hand van 
onder andere feitelijke aanwijzingen over het aantal eerdere teelten dat in de hennepkwekerij 
heeft plaatsgevonden.  
5.2 Indien blijkt dat er sprake is van een hennepkwekerij in een huurwoning, huurwoonwagen of 
op een gehuurde woonwagenstandplaats, of daarbij behorend bijgebouw of andere onroerende 
of roerende zaak, dan gaat de betreffende 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 en/of ontruiming van de woning, 
woonwagen of standplaats, zo nodig inclusief verhaal van schade.  
5.3 De gemeentelijke afdeling die verantwoordelijk is voor de bouw-, brand- en milieu-inspectie 
alsmede de brandweer kunnen na de melding dat een hennepkwekerij is aangetroffen in een 
kennelijk illegaal of onveilig bouwwerk of andere onroerende of roerende zaak, ter plekke vooraf 
onderling afgestemd een onderzoek uitvoeren. Voor de duidelijkheid, de gemeentelijke taken 
voor wat betreft de bouw-, brand- en milieu-inspectie zijn (voornamelijk) regionaal ondergebracht 
bij de Regionale Omgevingsdiensten. Deze diensten werken in mandaat namens het College van 
Burgemeester en Wethouders van de desbetreffende gemeente.   
5.4 De gemeenten hebben 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 daartoe aanwezig zijn van drugs vanuit woningen of lokalen en daarbij behorende erven. De 
betreffende burgemeester kan gebruik maken 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). Ook artikel 
174a Gemeentewet biedt mogelijkheden in geval van overlast. Indien het betreffende pand wordt 
verhuurd door een woningcorporatie, maakt de burgemeester gebruik van zijn bevoegdheid bij 
voorkeur na overleg met de woningcorporatie. Indien de burgemeester tot sluiting overgaat, zal 
de verhuurder in beginsel de huurovereenkomst op de voet van artikel 7:231 lid 2 BW 
buitengerechtelijk ontbinden.   
5.5 Het UWV onderzoekt of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van het functioneren 
van de hennepkwekerij wellicht ten onrechte één of meer uitkeringen heeft/ hebben genoten uit 
hoofde van de sociale verzekeringswetten. Indien er sprake is van dergelijke fraude treft het UWV 
passende maatregelen om de fraude te beëindigen en de geleden schade te vereffenen/ 
verhalen, één en ander met inachtneming van de reeds bestaande afspraken met het Openbaar 
Ministerie.  
5.6 De betreffende gemeente of de instantie die daarvoor namens de gemeente verantwoordelijk 
is onderzoekt/ laat onderzoeken of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van het 
functioneren van de hennepkwekerij 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 betreffende 
gemeente passende maatregelen om de fraude te beëindigen en de geleden schade te 
vereffenen/ verhalen, een en ander met inachtneming van de reeds bestaande afspraken met de 
Sociale Recherche en het Openbaar Ministerie.  
5.7 Uitgangspunt van het arrondissementsparket Oost Nederland is dat elk misdrijf waarbij de 
verdachte financieel gewin voor ogen had, moet worden bestraft met een financiële 
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strafmodaliteit, ongeacht of dit financieel gewin daadwerkelijk behaald is. Daartoe zullen daar 
waar mogelijk prestige objecten/ vermogensbestanddelen van verdachten via het strafrecht 
afgenomen/ afgepakt  worden. 
 
Artikel 6: Geheimhouding en vertrouwelijkheid  
6.1 De in het kader van dit convenant uit te wisselen / te verstrekten gegevens zijn vertrouwelijk. 
De convenantpartners verplichten zich jegens elkaar om alle redelijkerwijs te nemen 
voorzorgsmaatregelen te treffen om de ontvangen informatie strikt vertrouwelijk en met de 
gepaste geheimhouding te behandelen.  
6.2 De verstrekte en ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij 
zijn verstrekt. Gegevens worden niet overgedragen aan of ter beschikking gesteld van derden en 
zijn in principe pas raadpleegbaar door derden na schriftelijke toestemming van de partij die de 
gegevens heeft geleverd. Hiervan is uitgezonderd informatieoverdracht waartoe in wetten 
verplichtingen zijn opgenomen.  
6.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van het convenant 
voort te duren, blijven na ontbinding van dit convenant bestaan. Tot deze verplichtingen behoort 
in ieder geval het bepaalde omtrent geheimhouding.  
6.4 Ten aanzien van voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media heeft een iedere 
convenantpartner een eigen taak en verantwoordelijkheid. Over gemeenschappelijke 
voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media vindt tijdig vooraf overleg plaats met de 
afdelingen Communicatie en Voorlichting van de convenantpartners.   
 
Artikel 7: Kosten  
Tenzij ten aanzien van bepaalde onderdelen expliciet anders wordt overeengekomen zijn de 
convenantpartners voor de uitvoering van dit convenant geen vergoeding aan elkaar 
verschuldigd. Dit convenant beoogt geen wijziging aan te brengen in bestaande afspraken over 
de verdeling van kosten die gepaard gaan met, of voortvloeien uit de ontmanteling en vernietiging 
van aangetroffen hennepkwekerijen (dit betreffen politiekosten).  
 
Artikel 8: Rechten en plichten  
8.1 De convenantpartners sluiten elke aansprakelijkheid jegens elkander voor schade op grond 
van dit convenant uit.  
8.2 De convenantpartners verplichten zich tot elkaar om de in dit convenant neergelegde rechten 
en verplichtingen, met inachtneming van de doelstelling van dit convenant en met (voor)behoud 
van ieders eigen verantwoordelijkheden, naar vermogen uit te voeren en na te leven.  
8.3 Waar nodig maken convenantpartners nadere afspraken om een goede uitvoering van dit 
convenant te verzekeren. Aan de hand van dit convenant kunnen de convenantpartners nadere 
uitvoeringsregelingen opstellen.  
 
Artikel 9: Overleg  

9.1 De gemeenten in de provincies Overijssel en Gelderland  vervullen, per gemeente, de 
regierol ten aanzien van de naleving van het convenant. Zij vergaren elk jaar informatie over de 
aantallen gesignaleerde en ontmantelde hennepkwekerijen en de door de convenantpartners 
genomen vervolgmaatregelen tegen de hennepkwekers. De ketenpartners leveren overzichten 
van hun activiteiten c.q. vervolgmaatregelen aan de desbetreffende gemeente. De politie eenheid 
Oost Nederland levert de desbetreffende gemeenten in ieder geval de periodieke aantallen 
gesignaleerde en ontmantelde hennepkwekerijen aan. De gemeenten stellen jaarlijks een 
evaluatie op van de voortgang en het doelbereik van dit convenant.  
9.2 Zodra de voortgang van de samenwerking of de evaluatie daartoe aanleiding geeft of 
wanneer één van de convenantpartners daarom vraagt, dan vindt er overleg plaats tussen de 
convenantpartners. In onderling overleg tussen de convenantpartners kan periodiek een aantal 
evaluatiebijeenkomsten op districtelijk, dan wel regionaal niveau georganiseerd worden. 
9.3 De convenantpartners wijzen binnen hun organisatie één of meerdere contactpersonen aan. 
Deze personen zijn het aanspreekpunt voor hun eigen organisatie en nemen deel aan het 
overleg genoemd in 9.2. 
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Artikel 10: Slotbepalingen  
10.1 Dit convenant treedt in werking op 1 september 2014. Het convenant loopt tot 1 september 
2016 en wordt daarna, voorafgegaan van een evaluatie, telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengd.  
10.2 Wijzigingen of aanvullingen van dit convenant zijn mogelijk na schriftelijke bekrachtiging 
door alle convenantpartners.  
10.3 Dit convenant staat open voor toetreding door andere instellingen die in relatie tot de 
doelgroep gelijke doelstellingen nastreven als de huidige convenantpartners. De toetreding vindt 
plaats na schriftelijke goedkeuring van alle convenantpartners (en wordt vastgelegd in een bijlage 
bij het convenant).  
10.4 Convenantpartners kunnen hun deelname aan dit convenant eenzijdig opzeggen, zonder 
opzegtermijn wanneer dit gebeurt met instemming van alle convenantpartners, of in alle andere 
gevallen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 
10.5 Met de bekrachtiging van dit regionale hennepconvenant, komen alle eerder afgesloten 
lokale en districtelijke hennepconvenanten te vervallen.  
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5. Ondertekenaars 
 
Voor wat betreft de ondertekening van dit convenant wordt verwezen naar de bijgevoegde 
tekenbladen. 
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Bijlage 1  
 
Openbaar Ministerie 
 
De in artikel 4.2 en 4.3 genoemde gegevensverstrekking door het Openbaar Ministerie aan de 
protocolpartners geschiedt per protocolpartner op de volgende gronden:  
 
- Verstrekking aan gemeentelijke afdelingen verantwoordelijk voor bouw- en milieu-inspectie in 
geval de hennepkwekerij is aangetroffen in een kennelijk illegaal bouwwerk kan plaatsvinden met 
toepassing van paragraaf 4, sub d, van de Aanwijzing Wjsg.  
 
- Verstrekking aan andere gemeentelijke toezichthouders (brandweer en milieu-inspectie) kan, 
indien de situatie daartoe aanleiding geeft gezien de wettelijke bevoegdheden van deze 
toezichthouders, plaatsvinden met toepassing van paragraaf 4, sub b, onder III, in geval van 
vastgesteld gevaar voor personen en/of goederen, paragraaf 4, sub c, onder I, of paragraaf 4, 
sub d, van de Aanwijzing Wjsg.  

 

- Verstrekking aan de netbeheerder kan plaatsvinden met toepassing van paragraaf 4, sub b, 
onder VI, in geval vastgesteld is dat er sprake is van een situatie waarin gevaar bestaat voor 
personen of goederen of met toepassing van paragraaf 4, sub f2, onder I van de Aanwijzing Wjsg 
ingeval de netbeheerder slachtoffer is van een strafbaar feit (het stelen van stroom).  

 

- Verstrekking aan de woningcorporatie kan plaatsvinden met toepassing van paragraaf 4, sub b, 
onder V, van de Aanwijzing Wjsg met dien verstande dat het Openbaar Ministerie alleen de 
genoemde gegevens aan de woningcorporatie kan verstrekken in het geval van bedrijfsmatige 
teelt. Bij de beoordeling of er sprake is van bedrijfsmatige teelt wordt aangesloten bij de 
Aanwijzing Opiumwet.  

 

- Verstrekking aan de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan plaatsvinden in het 
kader van het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving met toepassing van 
paragraaf 4, onder c, sub I van Aanwijzing Wjsg.  




