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Aanleiding
De totale productie van Nederlandse hennepkwekerijen wordt geschat op basis van de
beschikbare informatie en aannamen over de pakkans, de opbrengst van een hennepplant
en het aantal oogsten dat jaarlijks per kwekerij gerealiseerd kan worden. Het platform
netbeheerders schat dat er in Nederland jaarlijks zo’n 25.000 kwekerijen actief zijn. Sinds
2007 zijn door de politie jaarlijks circa 5000 van deze hennepkwekerijen ontmanteld.
In 2011 waren dit er 5435, en werden in totaal 1.764.709 hennepplanten in beslag genomen.
Gemiddeld zijn dat 325 planten per kwekerij.[Bron: Nationaal Dreigingsbeeld 2012
Georganiseerde Criminaliteit]
Cijfers Midden-Nederland

Aantallen ruimingen
Eenheid MiddenNederland

Jaar
Voormalig regiokorps/huidige
districten
Flevoland
Gooi- en Vechtstreek
Utrecht

Totaal MiddenNederland

2011 2012 2013 Eindtotaal
151

206

223

580

onbekend

63

82

145

185

164

278

627

336

433

583

1352

Deze cijfers geven aan dat er nog veel winst te behalen is bij de aanpak van
(georganiseerde) hennepteelt. Deze winst is mede te behalen door de gezamenlijke aanpak
verder voort te zetten (en eventueel uit te breiden).
Binnen de regio Midden-Nederland wordt gewerkt met drie verschillende
convenanten/protocollen ten aanzien van de gezamenlijke aanpak hennepteelt. Flevoland,
Utrecht en Gooi- en Vechtstreek werken op verschillende wijzen. Gelet op de ontwikkelingen
binnen verschillende organisaties is de wens ontstaan om meer uniformiteit te creëren in
werkwijzen en afspraken. Deze wens komt met name naar voren vanuit de organisaties die
landelijk werken en nieuwe werkprocessen aan het inrichten zijn. Op lokaal niveau bestaat
echter nog steeds de wens om lokale invulling te geven aan de samenwerking. Uit deze
gegevens vloeit voort dat er een convenant op hoofdlijnen wordt vastgesteld. In een
uitvoeringsdocument wordt een procesbeschrijving gemaakt. In de procesbeschrijving wordt
vastgelegd welke acties de verschillende convenantpartners uitvoeren rondom de
gezamenlijke doelstelling van het convenant. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt
om flexibele, lokale afspraken te maken en uniformiteit te realiseren voor de
convenantpartners die hiervoor kiezen. De landelijke convenantpartners kunnen in deze
procesbeschrijving iedere keer dezelfde rol vastleggen en op lokaal niveau blijft ruimte voor
maatwerk.
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1.

De convenantpartners
•
•
•
•
•
•

De gemeenten in Midden-Nederland
De Politie eenheid Midden-Nederland
Het Openbaar Ministerie, Arrondissementsparket Midden-Nederland (hierna te
noemen OM)
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Directie Handhaving
De Sociale Verzekeringsbank (SVB)
De netbeheerders Stedin Netbeheer B.V., Liander N.V. en Enexis B.V.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De woningcorporaties in Midden-Nederland en particulierverhuurders:
Woningstichting GoedeStede,
Woningcorporatie Ymere,
Woningcorporatie de Alliantie Regio Flevoland
Woning corporatie de Alliantie Regio Gooi en Vechtstreek
Woning corporatie de Alliantie Regio Amersfoort
Van Erfgooiers
Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken
Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken
Dudok Wonen
Woningbouwvereniging Laren
De Woningbouw
Woningstichting Naarden
Wonen Wijdemeren
Woonpalet
Viveste
Woningdienst Mercatus
Amvest Reim B.V.
Woonstichting Centrada
Oost Flevoland Woondiensten
Christelijke Woonstichting Patrimonium
Vesteda Property Management
Harmonisch Wonen
Van der Linden Vastgoedmanagement B.V.
Zeeman de Vries Vastgoedmanagers B.V.
Portaal
MVGM Vastgoed
Domica
Grontmij
Omnia Wonen
Nederwoon
Actys bv
Altera Vastgoed N.V.
ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V.
Bouwinvest B.V.
Delta Lloyd N.V.
ING Real Estate Investment Management (NL) B.V.
Gevaert Vastgoedbeheer B.V.
MVGM Vastgoedmanagement B.V.
Van ‘t Hof Rijnland Vastgoedmanagement B.v.
Vereniging Vastgoed Belang
LEKSTEDEwonen (statutair gevestigd als Stichting Volksbelang Vianen)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BO-EX’91
GroenWest
Mitros Wonen
SSH
BV Woonwagenexploitatie
Jutphaas Wonen
Habion
Woningstichting Kockengen
Woningstichting Wuta
REBO Vastgoed Management BV
Provides

Hierna gezamenlijk te noemen: de convenantpartners
Overwegen het volgende:
1. Er is ook in de regio Midden-Nederland veelvuldig sprake van hennepkwekerijen in
panden en plaatsen.
2. Deze (georganiseerde) hennepteelt zorgt voor veel overlast (brandgevaar, waterschade
en stankoverlast) en gevaarzetting in onder andere woonwijken. Bewoners, huurders,
gebruikers of eigenaren van panden en plaatsen gebruiken deze panden en plaatsen of
doen of laten deze gebruiken voor de exploitatie van een hennepkwekerij ter plaatse,
dan wel stellen een deel daarvan al dan niet tegen betaling ter beschikking aan derden,
teneinde die derden de mogelijkheid te bieden, al dan niet in opdracht, ter plaatse een
hennepkwekerij te exploiteren.
3. Het exploiteren van hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd gepaard met andere strafbare
feiten zoals geweld, fraude, belastingontduiking, witwassen van crimineel vermogen,
illegale bewoning en energiediefstal. Private partijen als woningcorporaties,
netbeheerders, maar ook particuliere eigenaars en (onder)verhuurders worden
benadeeld en er vindt uitbuiting van kwetsbare groepen plaats. Door de wijze van
organiseren van de hennepteelt is er veelal sprake van georganiseerde criminaliteit. De
hennepteelt brengt met zich mee dat de rechtsorde wordt geschaad; de onderwereld
verweeft zich met de bovenwereld met behulp van crimineel vergaard kapitaal. De
illegale hennepteelt is tevens schadelijk voor de samenleving, de openbare orde, de
veiligheid en de leefbaarheid in de (woon)omgeving, het woningaanbod. Ook het
maatschappelijk aanzien van de gemeenten wordt bedreigd en de witwaspraktijken
bedreigen de lokale economieën.
4. Volgens het Nationale Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit 2012 is het overgrote
deel van de productie van hennep bestemd voor de export. De schattingen van de
hoeveelheid geproduceerde hennep is hoger dan in 2008. Omdat de illegale
hennepmarkt in Nederland en de grote vraag naar hennep in het buitenland volgens het
Nationale Dreigingsbeeld Georganiseerde Criminaliteit in 2012 gepaard gaat met grote
financiële en maatschappelijke schade en daardoor een ondermijning vormt voor de
Nederlandse samenleving, is de productie van, handel in en smokkel van hennep in
2012 daarom opnieuw als “dreigend” gekwalificeerd voor de komende vier jaar (tot
2016).
5. In het regeerakkoord 2012 wordt aangegeven dat de aanpak van de georganiseerde
drugsmisdaad met kracht wordt doorgezet. Dit is in Midden-Nederland verwoord in de
“Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018”, waaraan gemeenten, Openbaar
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Ministerie, Politie en Belastingdienst in Midden Nederland zich commiteren. Daarin wordt
aangegeven dat de aanpak van de georganiseerde criminaliteit prioriteit heeft, met
specifieke aandacht voor het thema georganiseerde hennepteelt.
6. Een intensivering van de samenwerking tussen organisaties ten behoeve van de
integrale aanpak van de (georganiseerde) illegale hennepcriminaliteit, met een
rechtmatige informatie-uitwisseling van expertise tussen de bestuursrechtelijke en
strafrechtelijke handhavingspartners én private partijen is van essentieel belang.
7. Dat de Belastingdienst participeert in de bestuurlijke aanpak hennep via het RIECconvenant, gelet op de fiscale geheimhoudingsplicht geen informatie kan delen met
private partijen en daarom geen partij is geworden van dit hennepconvenant.
8. De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de
ongewenste ontwikkeling die gepaard gaat met de illegale hennepteelt. Een integrale
aanpak biedt- doordat over en weer gebruik kan worden gemaakt van de bij de
convenantpartners aanwezige specifieke deskundigheid, informatie en ervaring- goede
waarborgen voor het bereiken van het door convenantpartners gewenste rendement en
geformuleerde doelstellingen.
9. Er sprake is van een gemeenschappelijk zwaarwegend algemeen belang bij de aanpak
van (georganiseerde) hennepcriminaliteit.
Komen gelet op het vorenstaande het volgende overeen
2.

Definities

Hennepkwekerij:
een inrichting van welke aard ook, waarin anders dan voor strikt persoonlijk eigen gebruik
(zoals aangegeven in de richtlijnen van het OM) hennep wordt geteeld, bewaard, bereid,
bewerkt of verwerkt of aanwezig is.
Hennepkweker:
een persoon die anders dan strikt voor persoonlijk eigen gebruik (zoals aangegeven in de
richtlijnen van het OM) voorbereidingen treft voor hennepteelt of hennep teelt, bewaart,
bereidt, bewerkt of verwerkt of derden daartoe de mogelijkheid biedt.
Hennepteelt:
Het telen, verwerken, bewaren, bewerken en bereiden van hennep als bedoeld in lijst II
behorend bij de Opiumwet.
Pand:
(recreatie)woningen, garages, kassen, woonwagens en - boten, schuren, (bedrijfs)hallen,
voer- en vaartuigen, bijgebouwen, kelder, tunnel dan wel alle objecten waarin een
hennepkwekerij gehouden kan worden.
Plaats:
bossen, akkers, erven, tuinen, dan wel elk ander terrein dat functioneert als hennepkwekerij.
Persoonsgegeven:
elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
Betrokkene:
degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.
3.

Doel

De convenantpartners wensen vanuit hun bestaande taken en binnen de kaders van de
eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden invulling te geven aan hun eigen taak. Met
6
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een geïntegreerde aanpak ten behoeve van bestuursrechtelijke, strafrechtelijke,
fiscaalrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving wordt het wegnemen van factoren en
gelegenheidsstructuren van de verschijningsvormen van de georganiseerde
hennepcriminaliteit en daaraan gerelateerde criminogene factoren bevorderd. De
samenwerking tussen de convenantpartners bestaat uit een consequente en actieve
deelname aan de integrale aanpak van de hennepteelt, coördinatie, het nemen van
voortvarende, op elkaar afgestemde maatregelen en acties ten aanzien van hennepkwekers
en hennepkwekerijen, evenals van eigenaren, bewoners of gebruikers die hetzij zelf, hetzij
door anderen een pand of plaats voor dit doel (doen of laten) gebruiken.
Het doel van de samenwerking is:
1. Het ontmoedigen van het treffen van voorbereidingen van het illegaal telen, het
illegaal telen, bewaren, bereiden, bewerken en verwerken van hennep door een
integrale aanpak die de overtreders treft en tevens een afschrikkingseffect heeft;
2. Het nemen van preventieve en repressieve maatregelen, die
ertoe leiden dat gevaarlijke situaties worden beëindigd, activiteiten met betrekking tot
hennepkwekerijen worden voorkomen en bestreden, de leefbaarheid in de
betreffende straten en buurten verbeterd, gevoelens van onveiligheid worden
weggenomen, het oneigenlijke gebruik van woonruimte wordt tegengegaan en
criminele winsten worden afgepakt.
3. Zicht krijgen op de achterliggende (georganiseerde) criminaliteit van de hennepteelt
in de regio Midden-Nederland en deze integraal aanpakken;
Indien noodzakelijk informeren de convenantpartners elkaar daarover, daarbij rekening
houdend met de wettelijke kaders, waarbij onder andere onderstaande effecten worden
beoogd.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voorkomen, opsporen, vervolgen en laten afnemen van de hennepcriminaliteit,
zowel voor wat betreft criminele netwerken (organisaties) als individuele daders
Voorkomen dat geld wordt verdiend met criminele activiteiten, die mogelijk
geïnvesteerd worden in andere vormen van criminaliteit of worden witgewassen in de
bovenwereld
Het doorbreken van het normaliseringsproces betreffende het illegaal telen van
hennep door versterking en verdieping van de opsporing
Het tegengaan van oneigenlijk gebruik van panden, plaatsen, (sociale) uitkeringen
en (sociale) voorzieningen door het toepassen van een breed palet van sancties en
maatregelen op de overtreders
Het treffen van (overige) bestuursrechtelijke maatregelen
Het tegengaan van diefstal van gas en elektriciteit
Wegnemen van onveilige situaties
Het treffen van privaatrechtelijke maatregelen zoals ontbindingen (huur)
overeenkomsten, verhalen van schade etc.
Het voorkomen van uitbuiting van sociaal zwakkeren
Het verminderen van recidive
Het opwerpen van barrières

4.

De opzet en uitvoering van de samenwerking

1.

Ten behoeve van de uitvoering van dit convenant wordt in afstemming met de
convenantpartners een procesbeschrijving opgesteld, waarin wordt uitgewerkt wat de
taken van elke deelnemende partij zijn. Deze procesbeschrijving is een
uitvoeringsdocument van dit convenant.
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2.

De procesbeschrijving laat ruimte voor lokale invulling door de convenantpartners.

3.

De convenantpartners nemen actief deel aan de bestrijding van de illegale
(georganiseerde) hennepteelt en geven in onderling overleg en met wederzijdse
afstemming richting aan de samenwerking door middel van het bij elkaar brengen
van activiteiten en het brengen van samenhang hierin.

4.

De convenantpartners dragen zorg voor het nemen van op elkaar afgestemde
maatregelen en acties -zowel preventief als ook repressief- ten aanzien van
eigenaren, bewoners en gebruikers van panden en plaatsen, die daar een
hennepkwekerij exploiteren.

5.

De convenantpartners informeren elkaar waar mogelijk, daarbij rekening houdend
met de wettelijke kaders, over (vermoedens van) illegale hennepteelt en te nemen
en/of al genomen maatregelen. Indien bij één van de convenantpartners op basis van
hen ter beschikking staande feitelijke gegevens of andere informatie het vermoeden
bestaat dat er sprake is van de exploitatie van een hennepkwekerij, dan informeert zij
onverwijld de politie over de plaats van de vermoedelijke hennepkwekerij, evenals de
aanleiding waarop het vermoeden is gebaseerd.

5.

Wederzijdse informatie uitwisseling

De convenantpartners verplichten zich om over en weer en voor zover dit hen wettelijk is
toegestaan, die informatie te verstrekken die nodig is om de samenwerking effectief en
efficiënt te laten verlopen. Ze zijn zich ervan bewust dat zij voor een rechtmatige verwerking
van persoonsgegevens en/of gesloten brongegevens, zoals politiegegevens, ten behoeve
van het Hennepconvenant Midden-Nederland zijn gehouden aan de voor hen geldende
(specifieke) privacy- en andere wet- en regelgeving en nemen hiervoor de benodigde
maatregelen.
1. Elke partner zal per afzonderlijke zaak een afweging maken over het al dan niet
verstrekken van informatie aan de verzoekende convenantpartner.
2. De regio gemeente Utrecht meldt het Hennepconvenant Midden-Nederland bij het
College Bescherming Persoonsgegevens.
3. De informatieverstrekking tussen de convenantpartners onderling en met derden
geschiedt met inachtneming van de regelgeving op het gebied van
privacybescherming waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI), de Wet
politiegegevens (Wpg), de wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (aanwijzing
wjsg, StCr. 2013, 32596) en voor zover het belang van een strafrechtelijk onderzoek
dat toestaat.
4. De netbeheerders zijn gehouden aan de Elektriciteitswet 1998 (artikel 79) en de
Gaswet (artikel 37).
5. De gemeenten verstrekken, binnen het gestelde onder 4 en de doelstelling van het
convenant, informatie die betrekking heeft op de illegale hennepteelt en is verkregen
van de convenantpartners aan woningcorporaties/particulier verhuurders die geen
convenantpartner zijn alleen met toestemming van de convenantpartner die de
informatie heeft gedeeld.
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6. Partijen zijn, voor zover niet reeds een geheimhoudingsplicht geldt uit hoofde van
hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van de
persoonsgegevens en overige gegevens, waarvan zij kennis nemen, behoudens
voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de
noodzaak tot mededeling voortvloeit.
7. De convenantpartners verplichten zich tot het treffen van voorzorgsmaatregelen om
de ontvangen gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en nemen technische en
organisatorische maatregelen om de geheimhouding van de gegevens te
garanderen.
8. Alle rechten (kennisneming, inzage afscherming, aanvulling, verbetering,
verwijdering) die betrokkene op grond van de Wpg en Wpb hebben, zijn van
toepassing. Verzoeken die strekken tot kennisneming worden door de
convenantpartners binnen de daarvoor gestelde termijnen en conform de
voorgeschreven procedures afgehandeld.
9. Iedere convenantpartner is afzonderlijk binnen het voor hem geldende wettelijke
regime verantwoordelijk om het recht tot kennisgeving voldoende kenbaar te maken
aan betrokkenen.
10. De verstrekte c.q. ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel/de
doelen zoals omschreven in dit convenant- waarvoor zij zijn verstrekt of ontvangen.
Indien derden gegevens wensen, gebeurt dit niet eerder dan na schriftelijke
toestemming van de partij die de gegevens heeft geleverd. Een uitzondering hierop
is de gegevensverstrekking die verplichtend in wetten is opgenomen.
11. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij
zijn verstrekt en vervolgens verwerkt.
12. Gegevensverstrekking vindt niet langer plaats dan strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van het convenant en gegevensverstrekking stopt als de looptijd van het
convenant is verstreken.
13. De volgende categorieën van gegevens kunnen indien rechtens mogelijk tussen
convenantpartners worden uitgewisseld, dit zijn:
a) Politiegegevens met betrekking tot de (aangetroffen) hennepkwekerij
- Dossiernummer / mutatienummer;
- Persoonsgegevens van de verdachte(n);
- het adres/de locatie van de hennepkwekerij;
- Datum ontmanteling hennepkwekerij;
- Aangetroffen aantal hennepplanten/hoeveelheid hennep;
- Is er sprake van recidiverend gedrag, zo ja dan datum eerdere ontmanteling;
- Relevante bijzonderheden, neergelegd in processen-verbaal, waaronder het
wederrechtelijk verkregen voordeel uit mogelijk eerdere oogsten.
Bovenstaande is nader uitgewerkt in de procesbeschrijving.
b) Waar mogelijk binnen de doelstelling van dit convenant en geldende wettelijke
kaders, kan door het OM noodzakelijke informatie worden gedeeld met de
convenantpartners die (aanvullende) interventiemogelijkheden hebben. De
afweging daaromtrent wordt per casus gemaakt. De convenant partner die
verantwoordelijk is voor de registratie van het convenant bij het CBP wordt indien
dit aan de orde is geïnformeerd over het feit dat informatie is gedeeld.
c) De persoonsgegevens afkomstig van de woningcorporaties en particulier
verhuurders met betrekking tot de aangetroffen hennepkwekerij en door de politie
aangereikte personalia van de verdachte personen.
9
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d) Woningcorporaties kunnen met behulp van signalering bij inschrijfnummer bij
WoningNet opmerken dat er sprake was van hennepkweek.
e) De persoonsgegevens afkomstig van het UWV met betrekking tot de
aangetroffen hennepkwekerij en door de politie aangereikte personalia van de
verdachte personen.
f) De persoonsgegevens afkomstig van de SVB met betrekking tot de aangetroffen
hennepkwekerij en door de politie aangereikte personalia van de verdachte
personen.
g) De persoonsgegevens afkomstig van de netbeheerder met betrekking tot het
adres/locatie van de aangetroffen hennepkwekerij en door de politie aangereikte
personalia van de verdachte personen,
h) De persoonsgegevens afkomstig van de gemeente(n) met betrekking tot de
aangetroffen hennepkwekerij en door de politie aangereikte personalia van de
verdachte personen.
i) Gegevens die door de convenantpartners verstrekt worden aan het RIEC MN
onder het RIEC convenant en relevant zijn om efficiënt en effectief de
georganiseerde criminaliteit te bestrijden, zoals zogenaamde “koppelzaken” en
gegevens die wijzen op een georganiseerd verband.
6.

Overige afspraken en wijzigingen

Door middel van dit convenant en deze samenwerking commiteert iedere convenantpartner
zich aan het opleggen van sancties, dan wel het treffen van maatregelen ten aanzien van de
ontmantelde/te ontmantelen hennepkwekerij en verdachte(n), daarbij uitgaande van de
eigen bevoegdheden en mogelijkheden rekening houdend met de situatie. De mogelijk op te
leggen sancties en te treffen maatregelen worden in de procesbeschrijving, zoals genoemd
in artikel 4, verder uitgewerkt.
In deze procesbeschrijving maken convenantpartners nadere afspraken om een goede
uitvoering en de naleving van het convenant te verzekeren. Het afwijken van deze algemene
werkwijze is mogelijk indien de noodzaak daartoe aanwezig is.
Uitgangspunt is dat de bevoegdheden van de diverse convenantpartners in dit verband
optimaal worden toegepast, in onderlinge samenhang en met inachtneming van beginselen
van opportuniteit, proportionaliteit en subsidiariteit, zodat maatwerk wordt geboden.
Er wordt onderzocht om het bundelen van informatie efficiënter en effectiever te laten
verlopen in de ketensamenwerking op het gebied van hennepteelt door de aanschaf van
een gezamenlijk software pakket. De gevolgen gelet op privacyregelgeving worden hierin
meegenomen.
Dit convenant en de uitvoeringsafspraken in een procesbeschrijving zijn eveneens een
besluit overeenkomstig artikel 20 van de Wet politiegegevens juncto artikel 4:5 van het
Besluit politiegegevens en zodoende is voorzien in een basis voor het op structurele basis
verstrekken van informatie.
Het RIEC MN voert de regie op de actualisatie van het convenant en organiseert jaarlijks
minimaal 1 bijeenkomst met (een gedeelte van) afgevaardigden van de verschillende
convenantpartners.
De verantwoordelijkheid voor uitvoering van het convenant ligt bij de convenantpartners.
Convenantpartners kunnen voorstellen tot wijziging doen.
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Convenantpartners zullen voorgestelde wijzigingen in het convenant op basis van redelijke
gronden niet tegenhouden, tenzij anders in het convenant is opgenomen.
Convenantpartners treden in overleg over eventuele financiële consequenties van de
wijzigingen.
Wijzigingen, binden convenantpartners eerst indien een schriftelijk stuk tot wijziging of
aanvulling van dit convenant door convenantpartners ondertekend is.
7.

Communicatie

Externe communicatie voortvloeiende uit dit convenant, wordt door de convenantpartners
onderling afgestemd, waarbij rekening wordt gehouden met de zelfstandige
verantwoordelijkheid van elk der convenantpartners.
Door de convenantpartners wordt de interne communicatie met uitvoerenden verzorgd
binnen de toezeggingen van dit convenant.
De convenantpartners maken zo nodig nadere afspraken/protocol over (voorgenomen)
voorlichtingsactiviteiten en contacten met de media (algemeen en/of casusgericht), één en
ander op basis van een advies van de Communicatie- en voorlichtingsafdelingen van de
convenantpartners. Afhankelijk van de activiteiten wordt de regiehouder in overleg bepaald.
De convenantpartners treden in overleg om een gezamenlijk website te organiseren rondom
de aanpak van hennepteelt.
8.

Evaluatie

De convenantpartners zijn zelf verantwoordelijk voor de resultaatmeting, bewaking en
beheersing van hun eigen activiteiten in het kader van het convenant, welke als zodanig
deel uitmaken van de reguliere evaluaties van hun organisaties.
Een half jaar voor de afloop van de lopende termijn van twee jaar van het convenant, wordt
de uitvoering van dit convenant geëvalueerd door vertegenwoordigers van de
convenantpartners en bij verslag vastgelegd. De evaluatie richt zich onder andere op de
wijze van samenwerking en het nakomen van de gemaakte afspraken/rollen die vastgelegd
zijn in dit convenant en de procesbeschrijving. De convenantpartners stellen desgevraagd
de informatie beschikbaar aan de Taskforce georganiseerde criminaliteit voor coördinatie
van de evaluatie. Deze gegevens worden schriftelijk afgeleverd en bevatten in ieder geval
een verslag van de door de convenantpartners ondernomen activiteiten en de ervaringen
rondom de gemaakte afspraken en samenwerking. Men houdt daarbij rekening met de
vereisten van privacywetgeving en andere wetgeving. Afhankelijk van de uitkomsten van de
evaluatie wordt bepaald wanneer de volgende evaluatie plaatsvindt. De evaluatie is niet
openbaar gelet op de onderwerpen die geëvalueerd worden. De resultaten van de aanpak
kunnen (jaarlijks) via lokale, regionale en landelijke verantwoordingslijnen openbaar
gemaakt worden.
Tussentijds wordt op districtelijk niveau de voortgang van het convenant en de gemaakte
procesafspraken besproken en gemonitord en indien nodig wordt hierover apart
gerapporteerd. Met de centrumgemeenten worden hier uitvoeringsafspraken over gemaakt.
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9. Kosten
De convenantpartners dragen ieder zelf de kosten voor de door hun te treffen maatregelen
en keuzes. Voor de als gevolg van dit convenant gegenereerde opbrengsten geldt in
principe dat deze hun normale, door de wetgever beoogde bestemming volgen.
10. Structuur overlegvormen
Binnen de convenantpartners zijn afspraken gemaakt over de benodigde overlegstructuren
voor het hennepconvenant. Deze afspraken staan in de procesbeschrijving van het
hennepconvenant.
11. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC MN)
Het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde
Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen,
het zogenaamde RIEC convenant, borgt de integrale aanpak van de georganiseerde
hennepteelt tussen de meeste overheidspartijen.
Het samenwerkingsverband, dat is ontstaan op basis van het RIEC convenant, wordt
ondersteund en geadviseerd door het RIEC MN. Voor deelname van andere partners aan de
integrale hennepaanpak, zoals het UWV, de SVB, de netbeheerders en de
woningcorporaties en particulier verhuurders, is dit hennepconvenant opgesteld.
Het RIEC MN is geen convenantpartner bij het hennepconvenant.
12. Publicatie convenant
Dit convenant wordt gepubliceerd op de internetpagina van elke convenantpartner en/of ligt
ter inzage bij de convenantpartners.
13. Inwerkingtreding en verlenging
Het convenant treedt in werking op 1 februari 2015.
Bij het inwerkingtreden van het Hennepconvenant Midden-Nederland vervallen de
hennepconvenanten/protocollen die tot de datum, van inwerkingtreding van het convenant
golden in van de voormalige regio’s Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland.
Het convenant wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en wordt mogelijk na
evaluatie verlengd voor een periode van twee jaar. Indien een convenantpartners aangeeft
hiertegen bezwaar te hebben, besluiten de overige convenantpartners of zij het convenant
wensen te verlengen zonder de convenantpartner die bezwaren heeft.
Het convenant kan tussentijds jaarlijks worden opgezegd. Deze schriftelijke opzegging dient
uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het volgende jaar plaats te vinden en bij het RIEC MN.
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14. Toetreding
Het convenant staat open voor toetreding door elke organisatie die de in het convenant
geformuleerde doelstellingen nastreeft en daartoe gerechtigd is.
Een organisatie die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij
een convenantpartner. Deze convenantpartner meldt het verzoek het RIEC MN.
Het RIEC MN legt een verzoek tot toetreding voor aan de convenantpartners. Wie niet met
het verzoek kan instemmen maakt dit kenbaar bij het RIEC MN. Indien er geen
convenantpartner tegen het verzoek tot toetreding is, vindt toetreding tot dit convenant
plaats door ondertekening van een aan dit convenant toe te voegen toetredingsverklaring. In
deze verklaring wordt uitgewerkt welke rol de betreffende partij binnen de samenwerking
vervult.
15. Slotbepalingen
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het convenant
voort te duren, blijven na beëindiging van het convenant bestaan.
Elke der convenantpartners is zelf aansprakelijk voor schade geleden door derden als
gevolg van haar eigen handelingen, handelingen van haar ondergeschikten en van andere
personen door haar ingeschakeld voor de uitvoering van dit convenant.

Aldus overeengekomen te Utrecht op………………………….2014

Ondertekening door:
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