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AANBEVELINGEN

De Raad onderstreept dat burgers in hun directe woonomgeving beter beschermd 
moeten worden tegen de gevaren van illegale hennepteelt, ongeacht het nu of in de 
toekomst geldende wettelijke regime voor hennepproductie. Dit onderzoek laat zien dat 
een groot aantal publieke en private partijen daarin een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben.

De Raad verwacht van deze partijen dat zij zich rekenschap geven van de fysieke 
veiligheidsrisico’s van illegale hennepteelt, hun verantwoordelijkheid (h)erkennen bij het 
verminderen van deze risico’s en daartoe aantoonbaar actie ondernemen in nauw overleg 
met hun publieke en private partners. Het rapport laat aan de hand van bestaande 
initiatieven zien dat dit in de praktijk ook mogelijk is.

De Raad ziet een meer structurele oplossing voor de fysieke onveiligheid van 
omwonenden van hennepkwekerijen in het versterken van de integrale aanpak door 
publieke en private partijen onder regie van het lokaal bestuur. Het rapport geeft vijf 
handvatten om die netwerksamenwerking te versterken: gezamenlijk doel, 
gezaghebbende regie, betrouwbare partners, transparante informatie-uitwisseling en 
systematische evaluatie en verbetering. 

Vanwege de unieke positie van Netbeheer Nederland in het op korte termijn zichtbaar 
kunnen maken van onveiligheid door illegale manipulatie van het elektriciteitsnet en 
hennepgerelateerde verbruikspatronen; de verantwoordelijkheid van de minister van 
Economische Zaken en Klimaat voor een veilige en betrouwbaar energienet; de centrale 
positie van de burgemeester op lokaal niveau; de verantwoordelijkheid van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor veilig wonen, voor gemeenten en 
interbestuurlijke verhoudingen en de bijzondere rol van de minister voor Medische Zorg 
en Sport als coördinerend bewindspersoon in het hennepdossier richt de Raad tot hen 
de volgende aanbevelingen:

Aan Netbeheer Nederland: 

1. Zorg op korte termijn voor de doorontwikkeling van een geautomatiseerd 
meetsysteem op het distributienetwerk dat op woningniveau onveiligheid door 
illegale manipulatie van het elektriciteitsnet, overmatig energieverbruik en/of 
hennepgerelateerde verbruikspatronen meetbaar maakt.

2. Spoor onveilige aansluitingen op het elektriciteitsnet proactief op en treed op tegen 
bewoners die hennepgerelateerde onveiligheid in het elektriciteitsnet veroorzaken.
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Aan de minister van Economische Zaken en Klimaat:

Zorg dat netbeheerders en energiemaatschappijen aantoonbaar prioriteit geven aan het 
actief tegengaan en proactief opsporen van hennepgerelateerde onveiligheid in het 
elektriciteitsnet.

Aan de burgemeesters van alle gemeenten:

Breng relevante publieke en private partijen samen en zorg dat zij, onder regie van het 
lokaal bestuur, maatregelen nemen om omgevingsveiligheid voor burgers in hun 
woonomgeving te verbeteren en hennepgerelateerde onveiligheid preventief op te 
sporen en weg te nemen.  

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:

1. Zorg dat bij besluitvorming over beleid voor veilig wonen het perspectief van 
omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving structureel en herkenbaar 
wordt meegenomen.

2. Bevorder dat burgemeesters hun regierol bij de lokale samenwerking nemen.

Aan de minister voor Medische Zorg en Sport:

1. Zorg dat bij besluitvorming over beleid en maatregelen binnen het gedoogbeleid – 
en ook bij de aangekondigde experimenten met hennepteelt – het perspectief van 
omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving structureel en herkenbaar 
wordt meegenomen.

2. Verbeter de registratie van fysieke veiligheidsgebreken bij ontmantelde 
hennepkwekerijen en hennepgerelateerde woningbranden, zodat de veiligheidsrisico’s 
en de effecten van het gevoerde beleid daarop inzichtelijk worden.


