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Opvolging aanbevelingen  

Omgevingsveiligheid hennepkwekerijen. Onderzoek naar de fysieke veiligheidsrisico’s 

voor omwonenden van bedrijfsmatig opgezette hennepkwekerijen. 

Publicatiedatum rapport: 1 maart 2018 

 

Over het rapport 
In Nederland is hennepteelt niet toegestaan. Toch zijn er naar schatting 10.000 tot 30.000 
hennepkwekerijen. Een groot deel van deze hennepkwekerijen bevindt zich in woningen. Woningen 
zijn niet geschikt om op een professionele manier hennep te telen. Door aanpassingen aan de 
woning en onkundig aangelegde en gebruikte installaties zijn de veiligheidsrisico's voor 
omwonenden van een hennepkwekerij groot. Omwonenden kunnen geconfronteerd worden met 
brand door oververhitting en kortsluiting, instortingsgevaar door onkundige aanpassingen aan de 
woning en aantasting van de gezondheid door waterlekkage en vergiftiging door gassen en pesti-
ciden. De Onderzoeksraad constateert dat een hennepkwekerij in een woning de veiligheid van 
omwonenden aantast en vindt dit onaanvaardbaar. 
 
Aangezien hennepteelt illegaal is, is er geen toezicht op de veiligheid. Voor politie en justitie ligt de 
prioriteit in de hennepteelt bij het opsporen en ontmantelen van hennepkwekerijen. Dit lost echter 
het probleem van de veiligheidsrisico's niet op. Na ontmanteling van een hennepkwekerij vindt 
geen systematische veiligheidscontrole plaats en kunnen situaties in de woning blijven bestaan die 
gevaarlijk zijn voor omwonenden en latere bewoners. Ook worden niet alle hennepkwekerijen ont-
manteld.  
 
De Raad is van oordeel dat veel meer organisaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hebben bij het beheersen van de veiligheidsrisico's voor omwonenden van een hennepkwekerij, 
waaronder netbeheerders, brandweer, energieleveranciers, woningcorporaties, gemeentelijke toe-
zichthouders en omwonenden. De Raad verwacht dat partijen hun verantwoordelijkheid (h)erken-
nen en actie ondernemen om onveilige situaties te verminderen. 
 

Algemene conclusie over opvolging 

Uit de reactie van Netbeheer Nederland blijkt dat de netbeheerders zich  inspannen om het  in de 

toekomst mogelijk te maken op woningniveau hennepgerelateerde onveiligheid te signaleren. Hoe‐
wel de verantwoordelijke bewindspersonen zich in het algemeen kunnen vinden in de aanbevelin‐

gen, hebben deze hen niet of nauwelijks aangezet tot het nemen van maatregelen om de gesigna-
leerde veiligheidstekorten weg te nemen. Uit de reacties van de geadresseerde ministers (Binnen-
landse Zaken en Koninkrijksrelaties, Medische Zorg en Sport, en Economische Zaken en Klimaat) 
blijkt dat zij van mening zijn dat hetgeen is aanbevolen reeds staand beleid is, niet nodig is, of niet 
hun verantwoordelijkheid is. Naar het oordeel van de Raad geven zij onvoldoende invulling aan de 
aan hen gerichte aanbevelingen. De reacties van de gemeenten zijn wisselend. Sommige gemeen-
ten hebben naar aanleiding van het rapport aanvullende activiteiten ontplooid, andere merken op 
dat hetgeen is aanbevolen reeds staand beleid is of schetsen welke belemmering(en) zij zien bij 
opvolging van de aanbeveling. Geen enkele partij geeft er in zijn reactie op de aanbevelingen blijk 
van zich verantwoordelijk te voelen voor de omgevingsveiligheid van hennepkwekerijen.  
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Overzicht opvolging aanbevelingen 
 

Aanbevelingen aan  Aanbeveling  Opvolging

Aan Netbeheer 
Nederland 

1. Zorg op korte termijn voor de doorontwikkeling van een geautomati‐

seerd meetsysteem op het distributienetwerk dat op woningniveau on‐

veiligheid door illegale manipulatie van het elektriciteitsnet, overmatig 

energieverbruik en/of hennepgerelateerde verbruikspatronen meetbaar 

maakt. 

▪▪▪▫▫ 

Aan Netbeheer 
Nederland 

2. Spoor onveilige aansluitingen op het elektriciteitsnet proactief op en 

treed op tegen bewoners die hennepgerelateerde onveiligheid in het 

elektriciteitsnet veroorzaken. 
▪▪▪▫▫ 

Aan de minister van 
Economische Zaken 
en Klimaat 

3. 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 

4. Breng relevante publieke en private partijen samen en zorg dat zij, onder 

regie van het lokaal bestuur, maatregelen nemen om omgevingsveilig‐

heid voor burgers in hun woonomgeving te verbeteren en hennepge‐

relateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen.  

▪▪▫▫▫ 

Aan de minister van 
Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 

5. Zorg dat bij besluitvorming over beleid voor veilig wonen het perspectief 

van omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving structureel 

en herkenbaar wordt meegenomen. 
▫▫▫▫▫ 

Aan de minister van 
Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 

6. Bevorder dat burgemeesters hun regierol bij de lokale samenwerking 

nemen.  ▫▫▫▫▫ 
Aan de minister voor 
Medische Zorg en 
Sport 

7. 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. 

▪▪▫▫▫ 

Aan de minister voor 
Medische Zorg en 
Sport 

8. 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. 

▪▫▫▫▫ 
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Opvolging per aanbeveling 
Het rapport bevat acht aanbevelingen, waarvan er twee zijn gericht aan Netbeheer Nederland. Die 
organisatie heeft op 20 februari 2019 gereageerd op de aanbevelingen. Vijf van de aanbevelingen 
richten zich tot ministers, waarvan één tot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), 
twee tot de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en twee tot de minister 
voor Medische Zorg en Sport (MZS). Deze hebben op respectievelijk 1 april, 6 maart en 10 mei 
2019 op de aanbevelingen gereageerd. Tot slot is één aanbeveling gericht aan de burgemeesters 
van alle gemeenten. Zij hebben hun reactie aan de minister van BZK gestuurd, met een afschrift 
aan de Onderzoeksraad. De minister van BZK heeft van 33 (van de 355) Nederlandse gemeenten 
reacties ontvangen en heeft die reacties betrokken in de beleidsreactie die op 6 maart 2019 aan de 
Raad is gestuurd. Hieronder vindt u per aanbeveling een samenvatting van de ontvangen reactie 
en de conclusie van de Raad over de opvolging van de aanbeveling. 
 
1. Aan Netbeheer Nederland  
 

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

 
Reactie  
Netbeheer Nederland merkt op dat diverse netbeheerders inmiddels met innovatieve systemen in 
het net werken die helpen om hennepkwekerijen in beeld te brengen en dat zij daar successen mee 
boeken die de veiligheid ten goede komen. Er zijn pilots uitgevoerd waaruit het volgende blijkt:  
 Als het om iets grotere kwekerijen gaat, is het mogelijk dat op het niveau van het transforma-

torstation te meten en te signaleren. Naast meetapparatuur zijn daarvoor momenteel twee 
zaken nodig: (1) een systeem van analyse en signalering; en (2) metingen en expertise van 
een fraude-expert ter plekke. 

 Het is mogelijk een stap dieper in het net te meten, wat betekent dat de netbeheerders continu 
direct op kabelniveau meten. Vanwege de kosten en de benodigde analysecapaciteit is dit ech-
ter geen gemeengoed.  

 Het meten tot op ‘woningniveau’ is op dit moment nog een brug te ver. Wel vinden onderzoeken 
plaats naar de mogelijkheden dit in de toekomst te realiseren.  

 Het ‘opplussen’ van gegevens is noodzakelijk om te komen tot lokalisering op woningniveau. 
Opplussen vindt plaats door o.a. politie en gemeente. Mogelijk kunnen netbeheerders daarvoor 
gebruik maken van datamining-technieken, maar het is de vraag of dat in lijn is met de AVG. 
Met het oog daarop volgen de netbeheerders de voortgang van het wetsvoorstel ‘Gegevensver-
werking door samenwerkingsverbanden’. Die wet maakt het wellicht mogelijk gegevens tussen 
samenwerkende instanties uit te wisselen, bijvoorbeeld ten behoeve van het bestrijden van 
ondermijnende criminaliteit.  
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Tot slot merkt Netbeheer Nederland op dat het geautomatiseerd meten van het distributienetwerk 
op termijn bij elke netbeheerder zal worden ingevoerd, maar dat er verschillen zullen bestaan in 
de gebruikte methode, systematiek, producten en het moment waarop dit wordt ingevoerd.  
 
Conclusie over opvolging 
Hoewel het op dit moment niet mogelijk is op woningniveau hennepgerelateerde onveiligheid op te 
sporen, blijkt uit de reactie van Netbeheer Nederland dat netbeheerders wel stappen in die richting 
zetten en de mogelijkheden onderzoeken dit in de toekomst te realiseren. Daarmee geven zij naar 
het oordeel van de Raad deels opvolging aan de aanbeveling. Aandachtspunt daarbij is wel dat uit 
de reactie blijkt dat de verschillende netbeheerders eigen methoden en systematieken ontwikkelen, 
wat de vraag oproept of het wenselijk is te komen tot een meer uniforme aanpak.  
 
2. Aan Netbeheer Nederland  
 

Spoor onveilige aansluitingen op het elektriciteitsnet proactief op en treed op tegen bewoners 
die hennepgerelateerde onveiligheid in het elektriciteitsnet veroorzaken. 

 
Reactie  
Netbeheer Nederland merkt op dat netbeheerders installaties tot en met de meter kunnen contro-
leren en zo proactief mee kunnen werken aan het signaleren van (mogelijke) hennepkwekerijen. 
Dat kan echter alleen als de veiligheid of betrouwbaarheid van het net in het geding is. Ook zijn 
netbeheerders verplicht mensen van een energieaansluiting te voorzien; het verwijderen daarvan 
is aan strikte regels gebonden. Netbeheer Nederland merkt op dat veiligheid een topprioriteit is, 
maar dat daaronder ook de veiligheid van medewerkers valt. Medewerkers zijn opgeleid om veilig 
met elektriciteit om te gaan en niet om criminelen aan te pakken. Desalniettemin werken netbe-
heerders aan proactieve opsporing van onveilige situaties die ontstaan door ‘hennepgerelateerd 
geknoei aan de energie-infrastructuur’. Bij energiediefstal en/of onveilige situaties sluiten zij de 
energietoevoer af en doen zij aangifte. Daarbij werken zij samen met andere partijen, vooral met 
gemeenten en politie, maar ook met brandweer, woningcorporaties en bewoners. Netbeheerders 
merken in dat verband op dat burgemeesters niet altijd automatisch de regie nemen en daarvoor 
soms ten onrechte naar de netbeheerder kijken. Ook krijgt informatie die de netbeheerder 
doorspeelt niet altijd voldoende opvolging. Netbeheer Nederland is van mening dat politie en ge-
meenten daar meer op kunnen inzetten en dat gemeenten vaker gebruik moeten maken van hun 
bestuursrechtelijke bevoegdheden, in het kader van binnentreden.   
 
Conclusie over opvolging 
Uit de reactie van Netbeheer Nederland blijkt dat netbeheerders werken aan proactieve opsporing 
van onveilige situaties en dat zij - als zij die signaleren – de energietoevoer afsluiten en aangifte 
doen. Netbeheer Nederland merkt daarbij op dat netbeheerders bij de opvolging van deze aanbe-
veling mede afhankelijk zijn van de medewerking van andere partijen en dat het niet primair aan 
netbeheerders is op te treden tegen bewoners die hennepgerelateerde onveiligheid in het elektrici-
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teitsnet veroorzaken. Naar het oordeel van de Raad geven de netbeheerders - gegeven de be-
voegdheden die zij hebben en de grenzen daaraan – invulling aan de aanbeveling. Uit de reactie 
van Netbeheer Nederland valt echter niet op te maken dat de organisatie naar aanleiding van de 
aanbeveling zelf aanvullende activiteiten heeft ontplooid om hennepgerelateerde aan te pakken of 
het gesprek is aangegaan met partijen die in haar ogen meer kunnen doen met de informatie van 
de netbeheerders.   
 
3. 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. 

 
Reactie  
De minister van EZK merkt op dat hij de reactie van Netbeheer Nederland op het onderzoek heeft 
ontvangen. Hij onderschrijft die reactie en constateert dat het niet nodig is netbeheerders verder 
aan te sporen. De minister zal in zijn reguliere contacten met netbeheerders nogmaals onder de 
aandacht brengen dat (on)veiligheid in woonwijken met illegale hennepkwekerijen een groot pro-
bleem is. Hij zal daarbij benadrukken dat het tegengaan van onveiligheid een samenspel is tussen 
het bevoegd gezag, het OM, omgevingsdiensten, politie, brandweer en netbeheerders. Technische 
opsporing door de netbeheerder moet gecomplementeerd worden met doorzettingsmacht en per-
soonlijke opsporing achter de voordeur. Persoonlijke opsporing is de verantwoordelijkheid van het 
bevoegd gezag. Netbeheerders kunnen het bevoegd gezag ondersteunen als het gaat om het veilig 
beëindigen van illegale elektriciteitsafname.  
 
Conclusie over opvolging 
De minister van EZK vindt het niet nodig netbeheerders verder aan te sporen tot het actief 
tegengaan en proactief opsporen van hennepgerelateerde onveiligheid in het elektriciteitsnet. De 
Raad kan zich niet vinden in dat oordeel van de minister. Uit de reactie van Netbeheer Nederland 
blijkt dat netbeheerders in de praktijk knelpunten ervaren in de samenwerking met publieke partij-
en en dat de informatie die zij doorspelen niet altijd voldoende opvolging krijgt. Naar het oordeel 
van de Raad zou het de veiligheid van het elektriciteitsnetwerk ten goede komen als de minister 
zich meer zou inspannen om de knelpunten die netbeheerders ervaren aan te pakken. 
 
4. 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.  
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Reactie  
Over de 33 reacties van gemeenten die de minister van BZK heeft ontvangen, heeft de minister de 
Raad het volgende bericht:  
 De tot gemeenten gerichte aanbeveling sluit aan bij het reeds gevoerde beleid. Op lokaal niveau 

wordt al veel samengewerkt tussen de diverse (veiligheids)partners, vooral in het kader van 
de hennep-convenanten die op (politie)districtsniveau zijn afgesloten. Verder werken partners 
op lokaal en regionaal niveau intensief samen om de maatschappelijke weerbaarheid tegen de 
risico’s van hennepkwekerijen te vergroten. Speerpunten daarbij zijn het vergroten van de 
alertheid bij ondernemers en omwonenden, en het verhogen van de meldingsbereidheid. Ten 
slotte, vinden - waar nodig - bestuurlijke en strafrechtelijke interventies plaats vanuit zowel 
preventief als repressief oogpunt.  

 In de reacties van burgemeesters kwamen een aantal best practices naar voren. De minister 
heeft contact gezocht met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat de 
kennis over best practices zal verspreiden via de bestaande kenniskring hennepteelt. 

 Een aantal burgemeesters heeft aangegeven dat het rapport aanleiding gaf de bestaande af-
spraken nog eens tegen het licht te houden en – waar nodig – door te ontwikkelen.  

 
De Onderzoeksraad heeft zelf ook de reacties van de gemeenten bekeken. Uit deze reacties komt 
een wisselend beeld naar voren. Veel gemeenten geven aan dat hetgeen is aanbevolen al staand 
beleid is, maar er zijn ook gemeenten die aanvullende maatregelen hebben genomen om invulling 
te geven aan de aanbeveling. Voorbeelden van aanvullende maatregelen die worden genoemd zijn:  
 Recentelijk zijn relevante publieke en private partijen samengebracht. Het betrof vertegen-

woordigers van vier gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, de netbeheerder Enexis en 
woningbouwverenigingen. Afgesproken is om twee keer per jaar in die samenstelling bijeen te 
komen. (gemeente Assen) 

 Er wordt gestart met het aanspreken van pandeigenaren op het voldoen aan de eisen uit 
bijvoorbeeld het Bouwbesluit. Na de ontdekking van een hennepkwekerij zal de pandeigenaar 
aangeschreven worden op zijn verantwoordelijkheid om de elektrische binnenhuisinstallatie in 
het pand weer op orde te maken en daarmee veilig. (gemeente Groningen) 

 Met lokale partners en partijen zullen afspraken worden gemaakt over een veiligheidscontrole 
tijdens en na ontmanteling van hennepkwekerijen. (gemeente Houten) 

 Het verouderde regionale convenant zal worden herzien om binnen de geldende regelgeving 
informatie uit te kunnen blijven wisselen. Als het is herzien, zullen opnieuw alle relevante 
lokale publieke en private partijen worden gevraagd het convenant te ondertekenen en zich te 
conformeren aan de samenwerkingsafspraken. (gemeente Kaag en Braassem) 

 
Conclusie over opvolging 
Aangezien de respons op deze aanbeveling erg laag is - circa 10% van de gemeenten heeft op de 
aanbeveling gereageerd – kan geen algemene conclusie over de opvolging van de aanbeveling 
worden getrokken. Uit de wel ontvangen reacties komt het beeld naar voren dat hetgeen is aanbe-
volen volgens het merendeel van de gemeenten die hebben gereageerd staand beleid is. Dit strookt 
niet met het beeld dat de Raad in zijn onderzoek heeft gekregen van wijze waarop gemeenten hun 
regierol invullen. Daaruit bleek dat in veel gemeenten weliswaar sprake is van een lokaal 
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samenwerkingsverband, maar dat dit meestal geen op omgevingsveiligheid gerichte doelstelling 
heeft. Daardoor zitten vaak niet de juiste stakeholders aan tafel, wordt niet de juiste informatie 
uitgewisseld en wordt gerichte informatie over onveilige situaties vaak niet opgepakt. Het is aan de 
burgemeester om hierin – op gezaghebbende wijze - de regie te voeren. 
 
Er zijn echter ook diverse gemeenten die aangeven dat zij naar aanleiding van de aanbeveling 
hebben stilgestaan bij de vraag wat zij nog meer kunnen om de omgevingsveiligheid te verbeteren 
en hennepgerelateerde onveiligheid preventief op te sporen en weg te nemen.  

De Raad constateert dat de aanbeveling ertoe heeft geleid dat enkele gemeenten aanvullende 
maatregelen hebben genomen die bijdragen aan een veiliger woonomgeving voor burgers. De Raad 
constateert echter ook dat veel gemeenten niet op de aanbeveling hebben gereageerd en dat veel 
van de gemeenten die wel hebben gereageerd geen aanvullende maatregelen hebben genomen. 
De Raad komt tot de conclusie dat de aanbeveling daarmee nog onvoldoende is opgevolgd. Zo 
komt preventief bestuurlijke samenwerking met bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en pand-
eigenaren onvoldoende van de grond en vindt – na de ontmanteling van een hennepkwekerij – 
zelden een systematische veiligheidscontrole plaats.  
 
5. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

 

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

 
Reactie  
De minister van BZK merkt op dat deze aanbeveling past in het bestaande beleid. De minister voegt 
daaraan toe dat de landelijke bouwregelgeving is opgesteld voor specifieke gebruiksfuncties. Als 
een gebouw niet zo wordt gebruikt als bedoeld - wat bij een hennepkwekerij het geval is - dan 
biedt het bestaande instrumentarium gemeenten de mogelijkheid te handhaven en hier passend 
beleid op te maken. De uitvoering ligt bij de gemeenten en overlapt, volgens de minister, met de 
aanbeveling die de burgemeesters hebben gekregen.  
 
Conclusie over opvolging 
De minister van BZK ziet in de aanbeveling geen aanleiding maatregelen te nemen. Naar haar 
oordeel is hetgeen is aanbevolen al staand beleid en overlapt deze aanbeveling met aanbeveling 4, 
die aan de gemeenten is gericht. De Raad kan zich niet vinden in dit oordeel van de minister. Zoals 
bij aanbeveling 4 is beschreven, is de Raad van mening dat veel gemeenten die aanbeveling nog 
onvoldoende hebben opgevolgd. Alleen al het gegeven dat slechts 10% van de gemeenten op de 
aanbeveling heeft gereageerd, had de minister moeten aanzetten tot het ondernemen van actie.   
Het is aan de minister van BZK ervoor te zorgen dat de veiligheid van burgers in hun woonomgeving 
een plaats krijgt in het beleid voor veilig wonen. 
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6. Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 

Bevorder dat burgemeesters hun regierol bij de lokale samenwerking nemen. 

 
Reactie  
De minister van BZK merkt op dat ook deze aanbeveling aansluit op de reeds geldende bestuurs-
praktijk. “De regierol op integraal veiligheidsbeleid is onomstreden, lokaal alom ingebed en vormge-
geven”, zo stelt de minister. Mocht het nodig zijn dit verder te bevorderen, dan kan dat via bestaan-
de leerkringen en vormen van lokale samenwerking.  
 
Conclusie over opvolging 
De minister van BZK volgt de aanbeveling niet op. De minister ziet in de aanbeveling geen aanlei-
ding maatregelen te nemen, omdat burgemeesters volgens haar voldoende invulling geven aan 
hun regierol bij lokale samenwerking. Zoals eerder is opgemerkt, is de Raad het daar niet mee eens 
en is betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen publieke en private partijen op lokaal 
niveau nodig om te komen tot aan een veiliger woonomgeving. Het is aan de minister van BZK om 
ervoor te zorgen dat burgemeesters daarin het voortouw nemen of om aan te geven hoe de be-
staande leerkringen en vormen van lokale samenwerking daarin een rol kunnen vervullen.  
 
7. Aan de minister voor Medische Zorg en Sport 

 

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. 

 
Reactie  
De minister voor Medische Zorg en Sport laat in zijn reactie weten dat de omgevingsveiligheid voor 
burgers in hun woonomgeving wordt meegenomen in besluitvorming en ook bij de opzet van het 
experiment gesloten coffeeshopketen. In de wet- en regelgeving voor dat experiment is aandacht 
voor de veiligheid van zowel de teeltlocaties als de coffeeshops. In het experiment wordt onderzocht 
wat de effecten daarvan zijn in de deelnemende gemeenten. De minister zal de onderzoekers vra-
gen daarbij ook de omgevingsveiligheid van burgers in de woonomgeving te betrekken. Daarbij 
merkt de minister op dat de verantwoordelijkheid voor het stellen van eisen aan de inrichting van 
het bedrijfspand van de teler op lokaal niveau ligt.   
 
Conclusie over opvolging 
De minister voor Medische Zorg en Sport – de coördinerend minister op het hennepdossier - merkt 
in zijn reactie op de aanbevelingen op dat omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving 
wordt meegenomen in besluitvorming. Hij licht niet toe hoe dat gebeurt. Ook merkt hij op dat het 
onderwerp zal worden meegenomen bij de opzet van het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit 
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licht hij wel kort toe. Het is in dat verband echter belangrijk op te merken dat de uitvoering van 
het experiment gesloten coffeeshopketen nog van start moet gaan en het experiment een door-
looptijd van vier jaar kent.1 Daarmee duurt het nog lang voordat het experiment wordt geëvalueerd. 
De Raad concludeert dat de minister weliswaar voornemens is de aanbeveling op te volgen, maar 
dat onvoldoende duidelijk hoe dat in de praktijk gebeurt. Ook duurt het naar verwachting nog meer 
dan vier jaar voordat de resultaten van het experiment gesloten coffeeshopketen bekend zijn.  

 
8. Aan de minister voor Medische Zorg en Sport 
 

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. 

 
Reactie  
De minister voor Medische Zorg en Sport merkt op dat deze aanbeveling registratie door opspo-
ringsdiensten betreft en geeft aan dat hij de aanbeveling onder de aandacht van de minister van 
Justitie en Veiligheid zal brengen.  
 
Conclusie over opvolging 
Het is onduidelijk of deze aanbeveling wordt opgevolgd. Met het onder de aandacht brengen van 
deze aanbeveling bij een collega vult de minister voor Medische Zorg en Sport zijn rol als coördine-
rend minister in het hennepdossier naar het oordeel van de Raad summier in. De Raad vindt dat 
van de minister – gezien zijn coördinerende rol - mag worden verwacht dat hij meer regie neemt 
op de opvolging van de aanbevelingen die dit dossier raken.  
 

                                                 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment‐gesloten‐coffeeshopketen‐wietexperiment/tijdlijn‐
experiment‐gesloten‐coffeeshopketen 


