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2509 CK Den Haag 

Afdeling Beleid en Ontwikkeling 

Onderwerp Rapport ómgevingsveiligheid hennepkwekerijen 

Geachte mevrouw Verheij, 

Op 5 maart 2018 heb ik van u, namens de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het in het onderwerp 
genoemde rapport ontvangen. De Onderzoeksraad doet in het rapport aanbevelingen aan partijen die 
kunnen bijdragen aan oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. 

De volgende aanbeveling wordt gedaan aan de burgemeester van de Nederlandse 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 
hennep gerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen. 

Op verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, doe ik u in bijlage bij deze brief een afschrift 
toekomen van mijn reactie op bovengenoemde aanbeveling, die ik aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties heb gezonden. 

Ik heb aan de minister van Justitie en Veiligheid ook een afschrift van de hiervoor genoemde brief 
toegezonden. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Bergeijk, 

Naar de gemeente? Maak een afspraak via www. beroeijk. ni/afspraak. 

Bezoekadres~ Burgemeester Magneestraat 1 , 
1: www.bergeijk.nl E: info@bergeijk.nl 

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk T: 0497-551455 
KvK:17.273.202 F: 0497-551499 
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Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Hare Excellentie mevrouw K. Ollongren 

Postbus 20011 

Afdeling Beleid en Ontwikkeling 2500 EA Den Haag 

Onderwerp Rapport Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen 

Hooggeachte mevrouw Ollongren, 

Op 5 maart 2018 heb ik van de Onderzoeksraad voor Veiligheid het in het onderwerp genoemde 
rapport ontvangen. De Onderzoeksraad doet in het rapport aanbevelingen aan partijen die kunnen 
bijdragen aan oplossingen voor de gesignaleerde veiligheidstekorten. De volgende aanbeveling wordt 
gedaan aan de burgemeesters van de Nederlandse 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 hennep gerelateerde 
onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen. 

Op verzoek van de Onderzoeksraad, geef ik u hieronder mijn reactie. 

In onze gemeente wordt het leren herkennen van signalen van hennepkwekerijen en melden daarvan 
onder de aandacht van bewoners en ondernemers gebracht via lopende buurtpreventieprojecten en via 
de Keurmerken Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en Winkelgebied. 

Daarnaast besteden wij aandacht aan dit thema op onze website en plaatsen we regelmatig artikelen 
in het plaatselijk huis- en huis blad. Daarbij is er ook steeds aandacht voor het, eventueel via Meld 
Misdaad anoniem, melden van verdachte situaties met betrekking tot hennepkwekerijen. 

In samenwerking met de politie en de woningbouwcorporaties treed ik, op basis van het 
Damoclesbeleid handhavend op tegen hennepkwekerijen. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan de minister van Justitie en VeiHgheid en aan de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. 

Hoogachtend, 

Naar de gemeente? Maak een afspraak via www. beroeiik. nVafspraak. 

Bezoekadres~ Burgemeester Magneestraat 1, 
1: www.bergeijk.nl E~ info@bergeijk.nl 

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk T; 0497-551455 
KvK:17.273.202 F; 0497-551499 



~Q~ Gemeente Breda ~A~ 

Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mevrouw drs. K.H. Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den-Haag 

i.a.a. de minister van J&V en de Onderzoeksraad voor veiligheid 

Uw brief Datum 

2 juli 2018 

Onderwarp Telefoon I Behandeld door 

Excellentie, 

www.breda.nl 
gemeentebreda@breda.nl 
Twitter@breda 
Telefoon 14 076 

Postadres 
Postbus 90156, 4800 RH Breda 

Bezoekadres 
Stadskantoor 
Claudius Prinsenlaan 10 

Onskanmerk 

Bijlagen 

Bij brief van 1 maart 2018 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheld onder verwijzing naar artikel73 
van de Rijkswet Onderzoeksraad burgemeesters verzocht hun standpunt aan u kenbaar te maken 
ten aanzien van de aanbevelingen in het rapport' Omgevingsvelligheid hennepkweken]en'. Met dit 
gezamenlijk schrijven voldoen de burgemeesters In het politiedistrict De Baronie, te weten de 
burgemeesters van Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Oosterhout, Werl<endam, Woudrichem en Zundert aan dit verzoek. 

In het rapport is een aanbeveling gericht aan de burgemeesters van alle gemeenten. In deze 
aanbeveling worden de burgemeesters opgeroepen alle relevante publieke en private partijen 
samen te brengen en er voor te zorgen dat zij, onder regie van het lokaal bestuur, maatregelen 
nemen om omgevlngsvelligheid voor burgers in hun woonomgeving te verbeteren en 
hennepgerelateerde onveiligheld preventief op te sporen en weg te nemen. Wij onderschrijven 
deze oproep van harte. De bestrijding van de problematiek met illegale hennepkwekerijen is al 
jaren een prioriteit in onze gemeenten. De door de Onderzoeksraad voor Velligheld In het rapport 
genoemde problemen en risico's dwingen de lokale partijen om met elkaar het maximale te doen 
deze hardnekkige problematiek te bestrijden. Alleen een strafrechtelijke aanpak is zoals door de 
Onderzoeksraad voor Veiligheld wordt geconcludeerd onvoldoende. Dit en de wetenschap dat dit 
een gemeentegrensoverschrijdende problematiek zijn redenen waarom al in 2008 meerdere 
gemeenten, openbaar ministerie, woningcorporaties en netbeheerder een convenant hebben 
afgesloten om gezamenlijk vanuit ieders verantwoordelijkheid met een gecombineerde inzet van 
civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen de strijd tegen de illegale 
hennepproductie aan te gaan. In 2013 is deze gezamenlijke aanpak naar het regionaal niveau 
getild met het sluiten van een convenant tussen deze partners binnen de eenheid Zeeland-West
Brabant van de nationale politie. In het politiedistrict Oe Baronie ligt beleidsmatig de regie bij het 
bestuur en operationeel bij de politie. Binnenkort wordt dit regionaal convenant geêvalueerd en 
daar waar nodig verbeterd. Ook wordt onderzocht of uitbreiding van de samenwerking met nog 
meer maatschappelijke partners te realiseren is. 

In dit verband merken wij op dat de bestrijding van de hennepproductie nooit op zichzelf staat. Het 
is een onderdeel van een veel bredere drugsproblematiek. De bestrijding van de illegale 
hennepproductie met alle aspecten als brandonveiligheid, gezondheidsrisico's, aantasting woon- en 
leefklimaat, geweld, witwassen en andere ondermijnende criminaliteit vraagt inzet op de totale 
keten van gebruik, verkoop en productie met een mix van maatregelen. Het gaat daarbij om 
matregelen In de sfeer van preventie, repressie, regulering en hulpverlening. De productie van 
hennep staat ten slotte niet op zichzelf. 

Eén van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid aan de minister voor Medische 
Zorg en Sport is om ook het perspectief van omgevingsveiligheld voor burgers in hun 
woonomgeving in besluitvorming over het beleid en maatregelen en ook bij de experimenten mee 
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te nemen. Dit brengt ons er toe op te merken dat, hoewel niet alle bucgemeesters in het district De 
Baronie voorstander zijn van de pilot, het interessant is te zien wat het mogelijke effect van de 
voorgenomen experimenten met een geregu!eerde gesloten coffeeshopketen zal zijn op de illegale 
productie van hennep. WeUswaar is een substantieel deel van de lilegale hennepproductie naar 
verluidt bestemd voor de export, maar de verwachting van de voorstanders van de regulering is, 
dat dat een gereguleerde coffeeshopketen een deel van de filegala markt kan wegnemen en 
zodoende kan bijdragen aan minder illegale hennepkwekerij en. In ieder geval draagt het bij aan 
een duidelijke schelding van de illegale productie en de gereguleerde productie voor de gesloten 
coffeeshopketen. 

De hennepproductie wordt in de praktijk gedomineerd door criminele organisaties. Organisaties die 
de productie van hennep op hebben gezet als een industrie. Waarbij om ristco's te spre~den vele 
kleinschalige locaties worden ingericht, de activiteiten worden opgesplitst {kweken, knippen, 
drogen, distributie), er facllitatoren nodig zijn (zoals elektriciens) en er ook rtnken met de 
bovenwereld worden gemaakt (makelaars en notarissen). Langzaam maar zeker heeft de 
hennepproductie als criminele industrie zich vertakt en verankerd in de samenleving. Een 
ondermijnende criminaliteit die eveneens een gezamenlijke aanpak vraagt d'e breder is dan de 
aanpak van de illegale hennepkwekerijen alleen. Het ziJn criminele bedrijfsprocessen gericht op het 
maken van winst. Het is zaak deze te verstoren en de verkregen winsten zoveel als mogelijk af te 
pakken. In dit verband wijzen wij op de taskforce die in 2010 in het Zuiden werd ingesteld om de 
coördinatie op zich te nemen op bovenregionaal niveau van de aanpak van de georganiseerde 
criminaliteit. Vanuit deze tasktaree worden alle bestuurlijke enjustitiêle maatregelen gecoördineerd. 
Dit vanuit het besef dat de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, waaronder de criminele 
hennep industrie, niet beperkt moet blijven tot de justitlê1e partners maar een breed offensief vergt 
waarin ook een belangrijk rol is toebedeeld voor het bestuur. Wat betreft de aanpak van de 
georganiseerde hennepteelt zet de tasktaree in op alle schakel van het zogenoemde barrièremodel 
'hennepteelt'. De tasktaree was bij aanvang bedoeld als tijdeiijk hulpmiddel maar gegeven de 
hardnekkigheid van de problemat~ek nog steeds actief. Deelnemers zijn het ministerie van 
Veiligheid & Justitie, de Brabantse steden (waaronder Breda), de nationale recherche, politie, 
belastingdienst en Openbaar Ministerie. 

Vooral de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit en de ondermijnende invloed 
daarvan op de maatschappij heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Ook mede 
door het ernstige geweld tussen concurrerende criminele verbanden (afrekeningen en ripdeals) en 
de bedreigingen aan het adres van bestuurders. Bestuurlijk werd In de aanpak Ingezet op een 
strenger handhavlngsbeleid, (lokale en bovenlokale) integrale handhavlngsacties, 
integriteitstoetsen bij vergunning- en subsidieaanvragen en in combinaUe daarmee versterking van 
de eigen informatiepositie. Dit raat onverlet dat geconstateerd wordt dat tn deze strijd de overheid 
extra mogelijkheden nodig heeft. In dit verband wijzen wij op de gezamenlijke brief vorig jaar van de 
burgemeesters van de 85 aan het kabinet waarin concrete voorstellen zijn gedaan om de strijd 
beter te kunnen voeren tegen deze vorm van misdaad. Daarin is gevraagd om extra financiële 
middelen en een 'ondermijnlngswet• om juridische knelpunten u ft de weg te helpen. 

Wij sluiten onze reactie af met de opmerking dat de strijd tegen de illegare hennep[ndustrie een 
kwestie is van lange adem en een langdurige commitment vergt van alle partijen. Een strijd waarbij 
de overheld steeds weer snel en adequaat moet kunnen inspelen op ontwikkelingen in de 
drugswereld en nieuwe tactleken van de crimfnele organisaties. Veelal ais reactie op wijzigingen in 
het overheidsoptreden. Nog belangrijker is hierbij de samenleving effectief mee te krijgen in de 
gezamenlijke aanpak van deze problematiek door coalities te sluiten. Ten slotte kan de overheld 
alleen deze strijd niet alleen voeren en zijn zoals ook de Onderzoeksraad constateert daarbij veel 
partners nodig. En misschien nog wel het belangrijkst de burgers. Daarom moet worden 
geïnvesteerd in het bewust maken van de gevaren die gepaard gaan met de productie van hennep 
en hoe te voorkomen dit al dan niet onbewust te faciliteren. Nog steeds zijn er te veel mensen die 
de risico's onderschatten of zich laten verlelden door het geld. Uw aanbeveling aan de minister 
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voor Medische Zorg en Sport voor een goede registratie om de veiligheidsrisico's inzichtelijk te 
maken kan helpen dit inzicht te vergroten. 

ers in het politiedistrict De Baronie, 



~~gemeente 
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Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Postbus 95404 
2509 CK Den Haag 

63964-2018 
kenmerk uw referentie 

Grote Kerkhof 1 
Postbus 5000 
7400 GC Deventer 

14 0570 
telefoon 

gemeente@deventer.n I 
e-mail 

3 oktober 2018 
datum 

A.B. Steenbruggen Afschrift brief reactie op rapport Omgevingsveiligheid 
Hennepkwekerijen 

contactpersoon onderwerp 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u de volgende stukken: 
121 Afschrift brief aan Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, d.d. 3 oktober 2018 

0 naar aanleiding van uw/onze brief d.d. 
0 op verzoek van 
0 volgens afspraak 
0 ter kennisneming 
0 ter goedkeuring 
0 ter informatie 
0 ter bespreking op/voor 
0 voor de vergadering van 
0 met dank voor inzage retour 
0 met het verzoek om advies/commentaar 
0 met het verzoek tot afhandeling 
0 met het verzoek om nadere inlichtingen 
0 na ondertekening retour 
0 graag retour 
Cl kan worden behouden 

Hoogachtend, 
de burgemeester van Deventer 

~--,.,r.,r.......a 

Steenbruggen 
r openbare orde & veiligheid 

Bijlagen 1 

www.deventer.nl 
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Aan de Mtmster van Binnenlandse Zaken en KonmkriJksrelat,es 
Postbus 20011 

14 0570 
telefoon 

2500 EA DEN HAAG 

63964-2018 
kenmerk 

mr A 8 Steenbruggen 
contactpersoon 

Geachte Minister, 

uw referenlie 

gemeente@deventer nl 
e-mail 

3 oktober 201 B 
datum 

reactte op rapport Omgevmgsve11!ghe1d Hennepkwekenjen 
onderwerp 

Op 1 maart 2018 heeft de Onderzoeksraad Ve1hgheid haar rapport 'Omgevingsvethgheld 
Hennepkwekerijen' gepubliceerd De Onderzoeksraad heeft mtj conform artikel 73 van de Rijkswet 
Onderzoeksraad voor veiligheld verzocht om mijn standpunt over de aanbeveling aan alle 
burgemeesters van Nederland in het rapport aan uw kenbaar te maken Met deze bnef voldoe 1k aan 
dit verzoek 

De aanbeveling m het rapport luidt "Breng relevante publieke en private partijen samen en zorg dat 
zij, onder reg1e van het lokaal bestuur, maatregelen nemen om omgevingsveiligheid voor burgers m 
hun woonomgeving te verbeteren en hennepgerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg 
te nemen" 

Vooropgesteld onderschnjf 1k volledig het oordeel van de Onderzoeksraad dat burgers m hun dtrecte 
woonomgeving beter beschermd moeten worden tegen de gevaren van tilegale hennepteelt Ik zal m 1j 
hierna dan ook verder beperken tot een standpunt 1nzake de reg1erol d1e de Onderzoeksraad daarbiJ 
ztet weggelegd voor alle burgemeesters van Nederland 

Deze regierol wordt ook nu al door mij en door vele andere burgemeesters 1ngevuld 
De partijen waarmee wordt samengewerkt ZIJn echter m veel gevallen beperkt tot womngcorporat1es, 
netbeheerders, belastingdienst UWV, polltie en OM Hiervoor IS een (regionaal) hennepprotocol 
afgesloten, waarmee 1n zekere z1n een Jundlsche bas1s rs gevormd voor de samenwerkmg tussen 
partijen 

Als tk de aanbeveling van de Onderzoeksraad goed begr jp z1et zij graag dat dergeliJke bestaande 
samenwerkingsverbanden verder worden u1tgebre1d met andere betrokken partijen U1t de 
opsommtng van mogelijke partiJen volgt dat niet alleen sprake moet ziJn van samenwerking met 
maatschappeliJke parttjen, maar ook met commerc1êle partiJen zoals landeliJk opererende 
verzekenngsmaatschappiJen. hypotheekhouders en energieleveranciers 

Hoewel tk de uitdag1ng niet uit de weg wens te gaan, voorzte 1k wel de nod1ge belemmenogen en 
praktische problemen om deze samenwerking tot een succes te maken 

www.deventer.nl 
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kenmerk 

DaarbiJ denk 1k biJVOorbeeld aan de easen dae gesteld worden aan het verwerken van 
persoonsgegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Het hoeft geen betoog dat het nemen van de regteraf biJ de aanpak van een dergeliJk complexe 
prob emataek hoe dan ook geen eenvoudage opgave as De Onderzoeksraad retkt mtj weliswaar VIJf 
handvatten aan om de netwerksamenwerking te versterken. te weten een gezamenliJk doel, 
gezaghebbende regte, betrouwbare partners . transparante tnformatte-Uitwtssehng en systemattsche 
evaluatre en verbetenng . maar er zal meer voor nodtg ZIJn om de netwerksamenwerktng met de 
genoemde partiJen succesvol vorm te geven Ik verwtJS daarbiJ naar de uttgave van uw mmrstene 'De 
gemeente als regtsseur' Ook utt deze uttgave volgt dat gemeenteliJke regaevoenng met eenvoudig tS 

De enkele erkenntng van de gemeente als bestuurliJk regasseur tn het ve11tghetdsdome1n ts met 
voldoende om daadwerkelijk de regte te hebben en om partners te btnden aan een bepaalde 
doelstelling 

De ernst en omvang van de tilegale hennepteelt 1s naar mtJn oordeel dusdantg groot dat hulp van het 
RIJk noodzakelijk ts om doorzettmgsmacht te ereeren nchtmg de '" het Onderzoeksrapport genoemde 
partaJen Het gezamenlijk ontw1kkelen van een tnstrumentanum 1s daarom essentteel om met succes 
de complexe regteraf te nemen d te de Onderzoeksraad voor alle burgemeesters ziet weggelegd 

Tot slot 
Een afschnft van deze bnef 1s verzonden aan de Mtmster van Just1tre en Veiligheid en aan de 
Onderzoeksraad voor Vetligheld 

Hoogachtend, 
De bur emeester van Deventer, 

R C Kontg 
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Aan 
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Postbus 95404 
2509 CK Den Haag 

Onderwerp 
Omgevingsveiligheid Hennepkwekerijen 

Geachte heer, mevrouw, 

Ons kenmerk 2018.003606 
Uw kenmerk 180001061 
Uw briefvan 1 maart 2018 
Bijlagen 
Beh ambtenaar 
Telefooooummer (020) 31 44 888 
E-mail adres info@diemen nl 

Datum 
30 april 2018 

Naar aanleiding van uw rapport en de onderstaande aanbeveling doe ik u hierbij de reactie 
vanuit Diemen toekomen: 

Uw aanbeveling: 
"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. " 

In Diemen is de aanpak van ondermijnende criminaliteit (waaronder hennepteelt) een 
speerpunt in het gemeentelijke Integraal veiligheidsbeleid. 
Binnen Diemen is er hiervoor een basis gelegen in een convenant Doorzon waarin de politie, 
woningverhuurders, Liander en de gemeente samenwerken bij de bestrijding van 
woonfraude waaronder aanpak hennep. 
Verdere uitwisseling van gegevens met externe overheidspartijen is daar waar nodig het 
RIEC-convenant van toepassing. 
Met de omliggende gemeenten is een beleid artikel 13b afgestemd voor het sluiten van 
drugspanden. Wel ontbreekt op dit moment nog de mogelijkheid van aanpak van grow-shops 
wegens het ontbreken van de wetgeving in de Opiumwet 

E(Erik) Boog 

DJ den Hartaglaan 1 '1111 ZB Diemen • Postbus 191 ' 1110AD Diemen • Telefoon020 - 3144888 • Telefax 020 - 3144 635 • NL18BNGH0285001841 • 
www.diemen nt 



Ministerie van Binnenlandse zaken & Koninkrijksrelaties 
Mevrouw Ollongren 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Onderwerp 

Uw kenmerk 
18.0001061 

Reactie rapport Omgevingsvelllgheid hennepkwekerijen 

Hooggeachte mevrouw Ollongren, 

gemeente Dinkeiland .,...-... ~~-

Zaaknummer 
23227 

Bijlagen: 

Varzenddatum 
7 september 2018 

Ik heb kennisgenomen van het rapport 'Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen' d.d. 1 maart 2018 van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 73 van de Rijkswet Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, stel ik u hierbij in kennis van mijn standpunt omtrent de aanbeveling die de Onderzoeksraad in 
deze heeft gedaan. 

De In het rapport geschetste problematiek rond het gevaar dat hennepkwekerijen oplevert voor de 
omgevingsveiligheld wordt door mij onderkend. De aanbeveling van de Onderzoeksraad aan burgemeesters, om 
met relevante publieke en private partijen samen maatregelen te nemen om omgevingsveiligheid voor burgers in 
hun woonomgeving te verbeteren en hennep gerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen, 
heeft in Tubbergen al uitwerking. 

Op basis van het regionale Hennepconvenant Oost Nederland, waarin de gemeente, politie en Justitie, 
woningcorporaties en energiebedrijven een integrale aanpak van hennepkwekerijen voorstaan, wordt al 
opgetreden tegen onveilige situaties bij hennepkwekerijen. 
Er is een uitvoeringsprotocol hennep Twente opgesteld, behorend bij bovengenoemd convenant. Dit protocol 
beschrijft de processtappen in de aanpak van hennepteelt in de voorfase, ontruimingsfase en nafase. Het doel is 
om helder weer te geven wat de rol is van iedere convenantpartner. Naast de convenantpartners in het 
hennepconvenant, beschrijft het ook de taken van de convenantpartners onder het RIEC convenant, in de 
integrale aanpak van georganiseerde hennepteelt. 

Daarnaast zijn er op Noordoost Twente niveau (in samenwerking met de gemeenten Oldenzaal, Losser en 
Dlnkelland) lokale werkafspraken gemaakt met private (o.a. netbeheerders) en publieke partijen. Daarin wordt 
tevens de bewustwording bij Inwoners van onze gemeenten over de gevaren van illegale hennepteelt 
meegenomen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Dinkelland, 

cff -k 
J.G.J. Joosten 



DE FRYSKE MARREN 

Onderzoeksraad voor Veiligheid 
T. Joustra 
Postbus 95404 
2509 CK DEN HAAG 

Joure, 21 augustus 2018 
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Onderwerp: 
Afschrift reactie 'omgevingsveiligheid hennepkwekerijen' 

Geachte heer Joustra, 

De Fryske Marren 
Postbus 101, 8500 AC Joure 
Herema State 1, 8501 AA Joure 
t 14 05 14 
e info@defryskemarren.nl 

www.defryskemarren.nl 

Zaaknummer : 1940112434 

Uw kenmerk : 18.0001061 
Beh.door 

Bijlage(n) 

: J. de Vries 

: 1 

Op uw verzoek doe ik u een afschrift toekomen van de reactie van de burgemeester van gemeente De 
Fryske Marren, dhr. F. Veenstra, op het rapport 'omgevingsveiligheid hennepkwekerijen', gericht aan de 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen de Vries via telefoonnummer- of via 
e-mail: info@defryskemarren.nl. Wilt u in uw contact met de gemeente het zaaknummer vermelden? 

rgemeester en wethouders van De Fryske Marren, 

en de Vries 
edewerker openbare orde en veiligheid 

1 vanl 




















































































































