


Uit de reacties van de burgemeesters heb ik afgeleid dat de tot hen gerichte
aanbeveling aansluit bij het door hen reeds gevoerde beleid. Lokaal wordt er al

heel veel samengewerkt, in het bijzonder binnen de constellatle van de op
(polltie)distrlctsnlveau overeengekomen hennep-convenanten tussen de diverse

(veiiigheids)partners.

Waar nodig vinden er bestuurlijke en strafrechtelijke interventies plaats vanuit
zowel preventief als repressief oogpunt. Voorts werken de partners op lokaal en
regionaal niveau intensief samen ter vergroting van de maatschappelijke
weerbaarheid rondom de gevaren en risico's van hennepkwekerijen. Een van de
speerpunten daarbij is het bevorderen van meer besef en alertheid bij
ondernemers en omwonenden rondom die gevaren en risico's.
Een ander speerpunt is de verhoging van de meidingsbereidheid. In de reacties
van de burgemeesters kwamen, tenslotte, ook een aantal interessante best

practices aan de orde. Het rapport, zo gaf een aantal burgemeesters aan, gaf
tegelijkertijd aanleiding om de bestaande afspraken nog eens tegen het licht te
houden en waar nodig, door te ontwikkeien.
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Ook uw aan mij gerichte aanbevelingen passen in het bestaande beleid. Met

betrekking tot uw aanbeveling die ziet op het zichtbaar en structureei iaten

meenemen van het perspectief van omgevingsveiligheid bij besluitvorming over
beieid voor veiiig wonen wijs ik erop dat de landeiijke bouwregelgeving is
opgesteid voor specifieke gebruiksfuncties. Ais een gebouw niet wordt gebruikt
waarvoor het bedoeid (zoais bij een hennepkwekerij), geeft het bestaande
(handhavings)instrumentarium de mogeiijkheden aan gemeenten om te
handhaven en hier passend beieid (zowei preventief ais reactief) in het kader van
de fysieke leefomgeving en ieefbaarheid op te maken.

De uitvoering iigt bij gemeenten en overlapt met de aanbeveiing die de
burgemeesters van de gemeenten ook hebben gekregen. De aanbeveiing past dus
bij staand beleid.

Uw aanbeveiing inzake de regieroi bij gemeenten sluit eveneens aan bij de reeds
geldende bestuurspraktijk. De regieroi op integraal veiligheidsbeieid is
onomstreden, iokaai aiom ingebed en vormgegeven. Het verder bevorderen

hiervan - zo ai nodig - kan via bestaande leerkringen en vormen van iokaie
samenwerking zoals ai enige tijd bestaan.

Dat de genoemde aanbevelingen in uw onderzoeksrapport passen in het
bestaande beleid iaat onverlet dat ik, mede in het perspectief van verschiiiende
reacties van de burgemeesters, heb geconstateerd dat het zinvol is om zorg te
dragen voor verdere kennisverspreiding, daar waar het best practices betreft.
Hiertoe heb ik intussen reeds contacten geiegd met het Centrum voor

Criminaiiteitspreventie en Veiiigheid (CCV) die zich bereid heeft verklaard om dat

op zich te nemen. Dit zai gebeuren via de al bestaande kenniskring hennepteelt.

Wat betreft omgevingsveiligheid en veiiig wonen merk ik op dat de afgelopen
jaren in brede zin aandacht is geweest voor de vraag hoe gemeenten hun
handhavingsinstrumenten goed kunnen inzetten bij vraagstukken in de fysieke
leefomgeving. Dit is gebeurd via de leerkring handhavingsinstrumentarium
Woningwet, naar aanieiding van de wijziging van de Woningwet in verband met
het versterken van het handhavingsinstrumentarium in 2015.
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Ook de vraag hoe het bredere belaid vorm gegeven kon worden Is hierbij vaak

aan de orde gekomen. Daze ieerkring is inmiddels afgelopen, maar krijgt een

vervolg in de vorm van het Platform Handhaving Leefomgeving van de Vereniging
bouw- en woningtoezicht Nederland.^
Vraagstukken, zoals het belaid rondom illegale hennepkwekerijen, kunnen hier

integraal besproken worden en goede voorbeelden op het gabled van belaid en
handhaving kunnen worden gedeeld. Ook op dat vlak zai dus, waar nodig, aan
verdere kennisverspreiding kunnen worden gedaan.
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Een afschrift van daze brief heb ik heden gezonden aan mijn ambtgenoot van

Justitie en Veiligheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Oil re

' Zie https://www.vereniging-bwt.nl/handhaving-leefomgeving.
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