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Rappel aanbevelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid 

Geachte heer Dijsselbloem, 

Bij brief van 28 februari 2018 heeft u aan mij toegezonden uw onderzoeksrapport 

inzake de omgevingsveiligheid van hennepkwekerijen. In dit rapport, dat op 1 

maart 2018 openbaar is gemaakt, heeft u een aantal aanbevelingen gedaan aan 

mijn ambtgenoten van EZK en van BZK en aan Netbeheer Nederland. Specifiek 

heeft u twee aanbevelingen aan mij gedaan: 

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 hennep gerelateerde woningbranden, zodat de

veiligheidsrisico's en de effecten van het gevoerde beleid daarop inzichtelijk

worden.

T en aanzien van uw eerste aanbeveling kan ik u melden dat de 

omgevingsveiligheid voor burgers in hun woonomgeving wordt meegenomen in 

besluitvorming en ook bij de opzet van experiment gesloten coffeeshopketen. Uw 

rapport is gedeeld met de commissie Knottnerus die heeft geadviseerd over de 

opzet en vormgeving van het experiment. Ook is er door deze commissie met een 

aantal van uw medewerkers gesproken. Mede op basis van het advies van de 

commissie Knottnerus is wet- en regelgeving van het experiment tot stand 

gekomen. Daarin is zowel ten aanzien van de teeltlocaties als de coffeeshops 

aandacht voor de veiligheid. Een belangrijk onderdeel van het experiment is 

bovendien om te bezien wat de effecten zijn van het sluiten van de keten. Dit zal 

door een externe en onafhankelijke groep onderzocht worden. De effecten die 

optreden in de deelnemende gemeenten zullen op alle mogelijk manieren 

gemonitord worden. Ik zal de onderzoekers vragen om ook de 

omgevingsveiligheid van burgers in de woonomgeving mee te nemen. Daarnaast 

worden de eisen t.a.v. de teelt van cannabis, zoals door u gesteld op pagina 68 

van uw rapport, meegegeven aan de teler. Het blijft echter een beslissing op 
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lokaal niveau om eisen te stellen ten aanzien van de inrichting van het
bedrijfspand van de teler.

Uw aanbeveling ten aanzien van de fysieke veiligheidsgebreken bij ontmantelde
hennepkwekerijen gaan over de registratie door de opsporingsdiensten. Deze
aanbeveling zal ik onder de aandacht brengen bij mijn collega-Minister van Justitie
en Veiligheid zodat bekeken kan worden of dit mogelijk is.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins
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