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1. De convenantpartners

¡ De Politie Regio Limburg-Zuid,
¡ De Politie Regio Limburg-Noord
o HetArrondissementsparketMaastricht
o HetArrondissementsparketRoermond
¡ De gemeenten in Limburg
¡ De woningcorporaties in Limburg
¡ Netbeheerder Enexis

o Stedin Netbeheer B.V.

o Het UWV

Hierna geza menlijk te noemen : de co nvena ntpartners

Overwegen het volgende:

De georganiseerde hennepteelt zorgt voor veel overlast, gevaarzetting in onder andere

woonwijken en gaat gepaard met fraude, belastingontduiking, witwassen van crimineel
vermogen, illegale bewoning en energiediefstal. Private partijen als woningcorporaties,
verzekeraars, energiebedrijven worden benadeeld en er vindt uitbuiting van kwetsbare groepen

plaats. Doorde wijze van organiseren van de hennepteelt is erveelal sprake van georganiseerde

criminaliteit. Door de toenemende invloed van deze georganiseerde criminaliteit en de daarmee
gepaard gaande grote winstmarges neemt het aantal kwekerijen toe, De hennepteelt brengt met

zich mee dat de onderwereld zich verweeft met de bovenwereld met behulp van crimineel
vergaard kapitaal. Tevens wordt de openbare orde en veilígheid bedreigd en de witwaspraktijken
bedreigen de lokale economieën. Het exploiteren van hennepkwekerijen gaat vrijwel altijd
gepaard met andere strafbare feiten zoals diefstal van elektriciteit, belastingontduiking en

uitkeringsfra ude.

De vraag naar hennep in Nederland en uit de ons omringende landen laat een forse stíjging zien

hetgeen gepaard gaat met prijsstijging en toename van criminaliteit rond de hennepteelt.

ln het "Programmaplan Georganiseerde Hennepteelt 2008" als onderdeelvan het regeerakkoord

van het Kabinet-Balkenende wordt gepleit voor een intensivering van de samenwerking tussen

organisaties ten behoeve van de aanpak van georganiseerde hennepcriminaliteit. Een rechtmatige

informatie-uitwisseling en uitwisseling van expertise tussen de bestuursrechtelijke en

strafrechtelijke handhavingpartners én private partijen is hierbij van essentieel belang.

Een dergelijke rechtmatige informatie-uitwisseling in het kadervan een integraleaanpak ook met

private partijen zoals netbeheerders en woningcorporaties is gewenst.

De convenantpartners wensen op te treden en maatregelen te nemen tegen de ongewenste

ontwikkeling die gepaard gaat met hennepteelt. Een integrale aanpak bledt - doordat over en

weergebruil< 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.

Er sprake is van een gemeenschappelijk zwaarwegend algemeen belang bij de aanpak van

georganiseerde hennepcriminaliteit.
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Komen gelet op het vorenstødnde het volgende overeen:

2. Begrippen

Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon.
Politiegegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke en/of
rechtspersoon dat in het kadervan de uitoefeningvan artikel 2 jo. artikel 6,lidt, van de Politiewet

wordt verwerkt.
Geregistreerde: natuurlijke en/of rechtspersoon die in het kadervan de uitoefening van de politietaak in
politiesystemen is opgenomen.
Hennepteelt: ln aftikel3 van de O piumwet is -onder meer- verboden verklaard het telen, verwerken,

bereiden, bewerken en verwerl<en van hennep als bedoeld in lijst ll behorend bij de Opiumwet. Daar

waar in dit convenant wordt gesproken over hennepkwekerij wordt tevens verstaan (niet limitatief) de

hennepdrogerij, - knipperíjalsmede de -stekkerij. Ook de teelt van hennepteelt in het buitengebied valt
onder de werl<ing van dit convenant.
Politíe: de regionale politiekorpsen Limburg-Noord en Limburg-Zuid, Op het moment van

inwerkintreding van de wet tot invoering van de nationale politie komt dit te luiden; de territoriale
eenheid Limburg van de nationale politie.

Wet bescherming persoonsgegevens.

Wet politiegegevens.
elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken,

wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede

het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het

economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de

bescherming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van

anderen. Hierbij moet het gaan om een belang clat voor de samenleving van meer dan gewone

betekenis is.

3. Doel

De convenantpartners geven - ook in dit verband - binnen de kaders van de eigen bevoegdheden en

verantwoordelijkheden invulling aan hun eigen taal<, Met een geTntegreerde aanpak ten behoeve van

bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, fiscaalrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving wordt het

wegnemen van factoren en gelegenheidsstructuren (voor het creëren van voedingsbodem)van de

verschijningsvormen van de -georganiseerde- hennepcriminaliteit en daaraan gerelateerde criminogene

factoren bevorderd. Het vergroten van het ten volle interveniërend optreden van elk van de

convenantpartners met het oog op de uitoefeningvan ieders taken c,q. bevoegdheden vindt plaats door
middel van het afstemrnen, coördineren of gezamenlijl< optreden hijlvan mogelijke acties. lndien

noodzakelijk informeren de convenantpartners ell<aar daarover, waarbij de onderstaande effecten

worden beoogd.

Het voorkomen, opsporen en vervolgen van crimìnaliteit, zowel voor wat betreft criminele

netwerken alsmede individuele daders,

Het doorbrel(en van het normaliseringsproces betreffende het telen van cannabis door versterking

en verdieping van de opsporing,
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o Het oneígenlijke gebruik van uitkeringen wordt tegengegaan en een breed palet van sancties en

maatregelen wordt toegepast op de teler.
o het treffen van privaatrechtelijke maatregelen.
¡ Het voorkomen van uitbuiting van sociaal zwakl<eren.
¡ Het beëindigen en voorkomen van gevaarlijke situaties.

De convenantpartners onderkennen de dreigingen die met de illegale hennepteelt gepaard gaan en

komen overeen de private- en bedrijfsmatige teelt van cannabis (hennep) producten in (huur)woningen,
(huur)woonwagens en/of op een woonwagenstandplaats, schuren, bedrijfsruimten, daarbij behorende
opstallen en aanpalende erven dan wel gronden via een integrale aanpak te voorkomen en te bestrijden

en gevaarlijke situaties onmiddellijk te beëindigen.

4. De opzet en u¡tvoering van de samenwerk¡ng

1. De convenantpartners nemen actief deel aan de bestrijding van de illegale 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.

Zij dragen zorgvoor het nemen van op elkaar afgestemde maatregelen en acties -zowel

preventief als ook repressief- ten aanzien van eigenaren, bewoners en gebruikers van (huur)

woningen, (huur)woonwagens en/of woonwagenstandplaats, schuren, bedrijfsruimten, daarbij

behorende opstallen en aanpalende erven dan wel gronden, die aldaareen hennepkwekerij
exploiteren,

De partijen informeren elkaar waar mogelijk omtrent (vermoedens van) illegale hennepteelt en te
nemen en/of reeds genomen maatregelen. De politie onderzoekt het signaal om vast te stellen of
ervoldoende aanwijzingen zijn om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Bij het vermoeden

van een strafbaar feit zullen de convenantpartners, waar mogelijk, worden geïnformeerd zodat zij

adequate maatregelen kunnen treffen rekening houdend met de bepalingen in dit convenant.

Bij het inzenden van het proces verbaalaan het Openbaar Ministerie verstrekt de politie

informatie, voor zover relevant voor hun taakuitoefening, aan de convenantpartners.

De politie analyseert de informatie verkregen van de convenantpartners met het oog op het

realiseren van de doelstellingen van dit convenant.

4.1. Wederzijdse informatie-uitwisseling

De convenantpartners verplichten zich over en weer, met inachtneming van de wet- en regelgeving, die

informatie te verstrekken die nodig is om de sarnenwerking effectief en efficiënt te laten verlopen, EIke

partner zal per afzonderlijke zaal< een afweging maken omtrent het al dan niet verstrekken van

informatie aan deverzoel<ende convenantpartner. Gelet hierop zal ergeen bestand worden gecreëerd

als bedoeld in de Wbp,

4.2. Aandeel van de politie

lngeval van een (enkel) strafrechtelijl< traject ligt de verantwoordelijkheid voor de ruiming bij de politie

c.q. justitie. lndien tevens sprake is van bestuurlijke aanpak ligt de verantwoordelijkheid voor de ruiming
in beginsel bij de gemeente.

De politie heeft een regionaal informatie knooppunt (RlK) ingericht, well<e de informatie vergaart,
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bewerl<t en veredelt en deze zo nodig inbrengt in het reguliere recherche overleg tussen districten en de

divisie regionale recherche. De politie maakt in beginsel van aantreffen van een hennepkwekerij proces-

verbaal op dat wordt ingezonden aan het parket van de Officier van Justitie.

Het RIK verstrekt actief benodigde informatie aan convenantpartners. lndien de politie constateert dat

de door de convenantpartners te nemen of genomen maatregelen consequenties hebben voor
minderjarige kinderen van betrokkenen dan informeert zij )eugdzorg.

4.3. Aandeel van het Openbaar Ministerie

Na toetsing op juridische haalbaarheid zal het Openbaar Ministerie de afweging maken of er zal worden
overgaan tot strafrechtelijke vervolging, waarbij tevens wordt bezien of een vordering tot het ontnemen

van wederrechtelijk verlcregen voordeel kan worden geëffectueerd.

Het Openbaar Ministerie zal zorg dragen voor een spoedige afdoening van het proces-verbaal met

betrekking tot de hennepteelt.

4.4. Aandeel van de woningcorporat¡es

lndien blijkt dat er sprake is van hennepteelt in een huurwoning, huurwoonwagen en/of op een

woonwagenstandplaats, een anderszins verhuurd pand of daarbij behorend bijgebouw, erf of grond,

dan gaat de woningcorporatie -na toetsing op juridische haalbaarheid en conform het vigerende beleid

van die woningcorporatie- over tot het opstarten van een procedure tot ontbinding van de

huurovereenkomst met de huurder van de woning. Bij een vonnis tot ontbinding van de

huurovereenkomst dient op basis van dit vonnis de uithuiszetting geêffectueerd te worden.
De woningcorporatie draagt zorg voor een paragraaf aangaande de ontbinding in hun algemene

voorwaarden die het ander gebruik dan bewoning uitsluíten.
lndien door de woningcorporatie aan de hand van een gewezen vonnis een uithuiszetting is

bewerkstelligd, dan zalgeen herhuisvesting plaatsvinden middels een beroep op de zorgplicht van de

gemeente.

Herhuisvesting zal plaats vinden door of middels de respectievelijke woningcorporaties onder de voor

die corporaties geldende voorwaarden en regels.

4.5. Aandeel van netbeheerder

lndien bij de netbeheerder of bij de politie het vernroeden bestaat dat er in een bepaald pand een

hennepkwekerij wordt geëxploiteerd dan zalde netbeheerder ter plaatste -in overleg met de politie-

een controle van de elektriciteitsaansluiting (doen) uitvoeren.
lndien de netbeheerder het vermoeden heeft dat ten behoeve van de exploitatie van de

hennepkwekerij gebruik is gemaal<t van gestolen electriciteit doet zij in alle gevallen bij de politie

aangifte van diefstal, vordert de schade terug en doet indien van toepassing aangifte van gevaarlijke

situatie, gevaarzetting, Wetboek van Strafrecht art 1-61 bis.

ln het geval er sprake is van diefstal van elektriciteit en/of er sprake is van een gevaarlijke situatie die

het gevolg is van (onbevoegde) werkzaamheden aan de elel<triciteitsaansluiting of elektrische installatie

verwijdert de netbeheerder de elektriciteitsaansluiting bij betrokkene(n)en sluit de energielevering bij

betrokkene(n) af. De netbeheerde r zal -zo nodig- verweer voeren in een eventueel in verband daarmee

door de betrokkene(n) aangespannen gerechtelijke procedure.

4.6. Aandeel van de gemeenten

De gemeente ontvangt van politie de adressen waar hennepteelt ¡s geconstateerd. Naar aanleíding van

het bericht resp. rapport van politie kan de gemeente de bewoner of gebruiker (indien aanwezig) en
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de eigenaar aanschrijven. Met het oog op het handhaven van de rechtsorde en de openbare orde en

veiligheid l<an de burgemeester handhavend optreden op basisvan artikel 13B Opiumwet, De afdeling

die over sociale verzekeringsfraude gaat, kan het politiebericht/ -rapport gebruiken om uitkeringen te

korten, te beëindigen en/of terug te vorderen. De gemeente is eveneens verantwoordelijk voor de

handhaving op de bouwregelgeving. lndien ter plaatse strijdigheid en/of onveiligheid in dat kader
wordt geconstateerd, kan de gemeente op basisvan bouwregelgeving optreden en bestuurlijk het

betreffende pand onder meer laten ruimen en sluiten.

ln het speciale geval dat de gemeente optreedt als verhuurder van het pand, bestaan extra

mogelijkheden om de bestrijding van hennepteelt gestalte te geven. De gemeente draagt zorg voor een

paragraaf aangaande de ontbinding in hun algemene voorwaarden ter zake de huurvan woonruimte,
standplaatsen en huurwoonwagens en daarbij behorende bijgebouw, erf of grond aan derden met de

strekking dat;
"Het verboden is in of op het gehuurde, in welke omvang ook, een hennepplantageíj don wel een

kwekerij van sndere plonten of zwommen, díe kunnen dienen als grondstof voor drugs e
geestverruimende middelen, te hebben, te laten hebben of door een derde te doen hebben. De

oonwezigheid van een kwekerij in of op het gehuurde wordt beschouwd als bed mat¡ge exploitatie
ervon en is in strijd met de woonbestemming en leidt tot ontbinding van de huurovereenkomst".

lndien door de gemeente aan de hand van een gewezen vonnis een uithuiszetting is bewerkstelligd, dan

zal geen herhuisvesting plaatsvinden middels een beroep op de zorgplicht van de gemeente. De

vanwege hennepteelt uitgezette huurder kan zich inschrijven bij het Woningbureau in de

desbetreffende gemeente in de categorie'woonwenser'. lnschrijving binnen de categorie'urgent'kan
pas 6 maanden nadat de uitzetting heeft plaatsgevonden.

4.7. Aandeel van het Uitkeringsinstituut werknemersverzekeríngen (UWV)

Het UWV Handhaving onderzoekt of de deelnemer(s) aan het strafbare feit ten tijde van het

functioneren van de kwekerijwellicht ten onrechte één of meer uitkering(en) hebben genoten uit
hoofde van de sociale verzekeringswetten. Door UWV kunnen cle volgende maatregelen worden
getroffen:
a) Beëindigen van of korten op uitkeringen.

b) Terugvorderen van ten onrechte verkregen uitkering(en).

c) opnemen van aangifte en opmaken proces-verbaal uitkeringsfraude (indien benadelingbedrag

boven de aangiftegrens) ten behoeve van het OM.

d) Opleggen bestuurlijke boete of waarschuwing.

Privacybepalingen

Convenantpartners zijn zich ervan bewust dat zij voor een rechtrnatige verwerking van

persoonsgegevens en/of politiegegevens ten behoeve van het Hennepconvenant Limburg 2012

zijn gehouden aan de voor hen geldende (specifieke) privacy wet- en regelgeving en nemen

hiervoor de benodigde maatregelen. Gegevensverstrekking is mogelijk als dit noodzakelijk is voor

de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan

wie de gegevens worden verstrel<t.

Gegevensverstrekking is mogelijk op basis van de WBP als dit noodzakelijk is voor de behartiging

van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens

worden verstrekt. Voor netbeheerders geldt een verdergaande beperking op grond van artikel 19

en 79 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 37 van de Gaswet.
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HennepconvenantLímb 2012

De politie meldt het Hennepconvenant Limburg20L2 bij het College Bescherming
Persoonsgegevens. lndien bij een of meerdere convenantpartners naar aanleiding van de

informatie-uitwisseling een nieuw gegevensbestand ontstaat, is deze convenantpartner verplicht
deze verwerking te melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De convenantpartners zijn verplicht tot geheimhouding zoals bepaald in de wettelijke regimes.

Men is verplicht tot geheimhouding van de in het kader van dit convenant ontvangen gegevens,

behoudens voor zover de uitvoering van de taak waarvoor de gegevens zijn verkregen, tot het ter
kennis brengen daarvan noodzaakt.

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.

Geregistreerden of hun gemachtigden hebben het recht op kennisneming (Wpe) en inzage
(Wbp). Verzoeken die daartoe strekken worden doorde convenantpartners binnen de daarvoor
gestelde termíjnen en conform de voorgeschreven procedures afgehandeld. Alle andere rechten
(afscherming, aanvulling, verbetering, verwijdering) die geregistreerden op grond van de Wpg en

Wbp hebben, zijn van toepassing.

Ten aanzien van de gegevensverwerking van elke convenantpartner kan in bijna alle gevallen een

beroep worden gedaan op de uitzondering van de plicht tot informatieverstrekking en aan de

doelbinding aan geregistreerde op grond van art. 43, lid b. of lid d. Wbp. Verwerking van deze

gegevens vindt immers plaats t.b.v. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten
en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften. Per casus dient echter wel te worden
onderzocht of een beroep op bovenstaande uitzonderingsgrond(en) kan worden gedaan

De convenantpartners registreren ieder voor zich elke verstrekking van persoonsgegevens bínnen
het samenwerkingsverband en in voorkomende gevallen aan derden.

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. lndien 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

op8enomen.

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt
en vervolgens verwerkt.

Gegevensverstrekking vindt niet langer plaats dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het
convenant en gegevensverstrekl<ing stopt als de looptijd van het convenant is verstreken.

De gegevenscategorieën die tussen de convenantpartners worden uitgewisseld zijn de volgende:
a) Politiegegevens met betrekking tot de aangetroffen hennepkwekerij (het adres/ locatie, de

aard, de omvang, de personalia van de verdachte personen en die in relatie staat tot de

hennepkwel<erij en de datum van het constateren van de hennepkwekerij).
b) De persoonsgegevens afkomstig van de woningcorporaties met betrekking tot de

aangetroffen hennepkwekerij en door de politie aangereikte personalia van de verdachte
personen.

ô
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c) De persoonsgegevens afkomstig van het UWV met betrekking van de aangetroffen
hennepkwel<erij en door de politie aangereikte personalia van de verdachte personen,

d) De persoonsgegevens afkomstig van de netbeheerder met betrekking tot het adres / locatie
van de aangetroffen hennepkwel<erij en doorde politie aangereikte personalia van de
verdachte personen,

e) De persoonsgegevens van de gemeente(n) met betrekking tot de aangetroffen
hennepkwekerij en door de politie aangereikte personalia van de verdachte personen,

13 De politie stelt, tenzíj onderzoeksbelangen zich hiertegen verzetten, de als verdachte
aangemerkte persoon in kennis dat de onder 5.1L vermelde gegevens zijn verstrekt aan publiek
en private partners.

6. Artikel 20 Wpg besluit

Met de ondertekening van dit convenant neemt de verantwoordelijke in de zin van de Wpg, in

overeenstemming met het bevoegde gezag, de beslissing overeenkomstig het bepaalde in artíkel20lid L

en 2 Wpg en 4.5 van het Besluìt politiegegevens, alsmede het bepaalcle in de Aanwijzing Wpg, gelet op
het feit dat met dit convenant op de volgende wijze aan de in artikel 20 Wpg gestelde voorwaarden
wordt voldaan:

De gegevensverstrekking vindt plaats met het oog op het treffen van effectieve en op elkaar
aansluitende maatregelen gericht op preventie dan wel repressie van hennepteelt en de daaraan
gerelateerde criminaliteit en overlast.
De gegevensverstrekking aan het samenwerkingsverband is noodzakelijk vanwege een benoemd
zwaarwegend algemeen belang zoals naar vorenkomend in de overwegingen van dit convenant,
De gegevens die worden verstrekt zijn benoemd en vastgelegd in artikel 5 lid 12 van dit
convenant.

Verstrekking aan een niet-convenantpartner (derde) vindt plaats overeenkomstig de bepalingen
van de Wpg,

ln het kadervan deze beslissing mogen politiegegevens worden verstrekt die ingevolge de
artil<elen 8 en 13 van de Wpg worden verwerkt. Alleen indien het dringend noodzakelijk is voor
een goede uitvoering van de politietaak en bovendien slechts na overleg met de voor de
betreffende gegevens bevoegde functionaris mogen ook gegevens die worden verwerkt ingevolge
de artikelen 9 en L0, eerste lid, onderdelen a en c van de Wpg ingebracht worden in het
samenwerkingsverband. ln dat specifieke gevaldient met betrekking tot de verstrekking van deze
gegevens overleg plaats te vinden tussen de betreffende functionaris en de daartoe aangewezen
officier van justitie,

De door de politie verstrekte gegevens mogen door de ontvangende partij slechts worden
gebruikt ter realisering van de in dit convenant genoemde doelstelling.
Het in de aanhefvan dit artikel genoemde bevoegde gezag betreft, voor zover het gaat over
politiegegevens die zijn verwerkt met het oog op de strafrechtelijke handhaving van de
rechtsorde, de verantwoordelijke hoofdofficier van justitie en, voor wat betreft politiegegevens
die zijn verwerkt met het oog op de handhaving van de openbare orde de burgemeesters van de

deelnemende gemeenten.

lnwerkingtreding, duur en beëindiging

Het convenant treedt in werking op L ¡uní 20L2.

Bij het inwerkingtrecien van het Hennepconvenant Limburg 20L2 vervallen de
hennepconvenanten van de politiedistricten.

a

a

a
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Het convenant wordt aangegaan voor een periode van twee jaar en - tenzij één der
convenantpartners hiertegen bezwaar maakt- stilzwíjgend voor een periode van twee jaar
verlengd. Het convenant kan tussentijds jaarlijks worden opgezegd. Dez.e schriftelijke opzegging
dient uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het volgend jaar plaats te vinden.
Verplichtingen welke naarhun aard bestemd zijn om ook na beëindigingvan hetconvenantvoort
te duren, blijven na beëindiging van het convenant bestaan. Tot deze verplichting behoort in ieder
geval het bepaalde omtrent geheimhouding in artikel 5.4 van dit Convenant.

8, Toetreding

1 Het convenant staat open voor toetreding door elke organisatie die de in het convenant
geformuleerde doelstellingen nastreeft en daartoe gerechtigd is.

Een organisat¡e die tot het convenant wil toetreden, kan daartoe een aanvraag indienen bij de
privacyfunctionaris van de politie.
De privacyfunctionaris van de politie legt een verzoek tot toetreding van een andere organisatie
voor aan de convenantpartners. Een verzoek tot toetreding wordt alleen gehonoreerd na

instemming van alle convenantpartners. lndien de convenantpartners instemmen met het
verzoek tot toetreding, vindt toetreding tot dit convenant plaats door middel van ondertekening
van een aan dit convenanttoe te voegen toetredingsverklaring. ln deze verklaring zalzijn
uìtgewerkt welke rol de betreffende partij binnen de samenwerking zal vervullen.

2

3

9. Nadere afspraken en wijzigingen

Bij dit Hennepconvenant is een uitvoeringsprotocol opgesteld als bijlage. ln dit uitvoeringsprotocol
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.

10. Communicatie

Externe communicatie voortvloeiende uit dit convenant, wordt door de partners onderling afgestemd,
waarbij rekening wordt gehouden met de zelfstandige verantwoordelijkheid van elk der
co nve na ntpa rtners.

1,t. Regionaal lnformatie en Expertise Centrum (RIEC)

Het Regionaal Convenant GeTntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad voor de provincie Limburg
(Convenant GAGM) borgt de integrale aanpak van georganiseerde hennepteelt tussen
overheidspartijen. De belastingdienst is partner in het Regionaal Convenant GAGM en heeft haar
specifieke rol in de geïntegreerde aanpak van georganiseerde hennepteelt. Voor deelname van andere
partners is dit Regionale hennepconvenant. Het samenwerkingsverband dat is ontstaan op basis van het
Regionaal Convenant GAGM wordt ondersteund en geadviseerd door het RIEC Limburg.

12. Evaluatie

leder kalenderjaar wordt de uitvoering van dit convenant regionaal geëvalueerd door
vertegenwoordigers van de partners en bij verslag vastgelegd. Ten behoeve van deze evaluatie stellen
de convenantpartners de daartoe noodzakelijke gegevens beschikbaar. Deze gegevens worden
schriftelijk aangeleverd en bevatten irr ieder gevaleen verslag van de door de partners ondernomen

i"0



activ¡te¡ten, Men houdt rekening met de vereisten van de privacywetgeving. Coördinatie van de
evaluatie geschiedt door het Regionaal lnformatie en Expertise Centrum (RIEC),

L2. Publicatieconvenant

Dit convenant is gepubliceerd op de internetpagina van elke convenantpartner of ligt ter Ínzage bij de
hoofdbureau's van politie in Maastricht en Venlo, bij de gemeenten, bij de woningcorporaties, bij het
UWV en bij de netbeheerder Enexis, Stedin netbeheer BV en b'rj het OM.
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ADDENDUM HENNEPCONVENANT TIMBURG 2012
Onderwerpen: Toetredingsverzoek NV Water Maatschappij [imburg (WMt) en aanpass¡ng artikel 7 lid 3
Datum: 10 februari 2016

lnleiding
Naar aanleiding van het verzoek van de NV Waterleiding Maatschappij Limburg dd.29 september 2015

om toetreding tot het hennepconvenant Limburg2OI2 is dit verzoek in beraad genomen.

De redenen van het verzoek zijn:

Het verzoek
Het gemotiveerde verzoek van de NV Water Maatschappij Limburg luidt woordelijk:
"WML wil nu graag aansluiten tot dit hennepconvenant, omdat er steeds meer gefraudeerd wordt met
de wateraansluiting. Er wordt zonder toestemm¡ng van WML aan de installatie (leiding en watermeter
van WML) gewerkt om o.a. koelinstallaties op aan te sluiten, zodat het hoge waterverbruik niet
geregistreerd wordt door de watermeter. Door fraude aan de watermeter is vaak ook de keerklep niet
meer in gebruik/weggehaald, waardoor eventueelverontreinigd water weer terug ons leidingnet in kan

stromen met alle gevolgen voor de volksgezondheid van dien.

WML wil dus aansluiten omdat,
L: Risico: ln gevaar brengen van de volksgezondheid door het weghalen van de terugstroombeveiliglng
die in de watermeter zit zoveel als mogelijk wil beperken/voorkomen door samenwerking
2: Drukverlies bij andere klanten kan voorkomen/oplossen.
3: Gemist waterverbruik in rekening kan brengen
4: Door samenwerking met de andere bedrijven het klanten zo moeilijk mogelijk kan maken om een

hennepplantage te beginnen

WML heeft 50 monteurs die o.a. meters opnemen in geheel Limburg voor aansluitingen in woningen,
loodsen etc, Hierbij komen zij ook weleens situaties tegen die niet legaal zijn en samenwerking met
politie en energiebedrijven gewenst zou zijn."

Behandeling van het verzoek
Het bovenstaande verzoek is voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de partners in het
samenwerkingsverband die bij het opstellen en de evaluatie van het Hennepconvenant betrokken zijn
geweest. Bij de politie, noch bij de geraadpleegde partners zijn bezwaren gerezen die zich zouden
kunnen verzetten tegen toetreding tot het hennepconvenant door de NV Water Maatschappij Limburg

De geraadpleegde vertegenwoordigers zijn

Gemeente Heeden
Gemeente Heerlen
GemeenteMaastricht
Gemeente Venlo
UWV
Enexis
Aedes
o.M.
RIEC
Wonen Limburg
Wonen Meerssen
Limburgse Woning Corporaties
Gemeente Sittard Geleen

W. Franssen
R. Horbach
G. Marcus
L. Jacobs
J. Boomker
P. Jans Rat
A. Luijten
P. Langeslag
H. vd Bergh
W. Hazeu
L. van den Bergh
H. van Rooij
E. Steegmans



Aanpassingen Hennepconvenant Limburg 2012

Aanpassing 1

Toevoegingen:

Artikell
Toevoegen

De convenantpaftners

o WaterleidingMaatschappijLimburg.(WML)

Artikel4.8. AandeelWaterleidingMaatschappijLimburg.(WMt)

lndien b¡j WML of bij de politie het vermoeden bestaat dat er in een bepaald pand een hennepkwekerij
wordt geëxploiteerd dan zal WML ter plaatse controleren of er sprake is van fraude aan de installatie
van WML. Bij fraude zal de monteur overgaan tot afsluiting van de watertoevoer en aangifte doen bij de

politie van diefstalvan gestolen water en eventueel ook van een gestolen watermeter.
WML zal bij fraude alle kosten (gestolen waterverbruik, watermeter, boete ) in rekening brengen bij de

verbruiker en gaat niet eerder over tot heraansluiting voordat alle kosten betaald z'rjn.

Wijziging:

ln artikel 7 lid 3 van het Hennepconvenant blijkt bij de totstandkoming een omissie te zijn geslopen.

De bestaande tekst luidt:
"Het convenont wordt aongegoon voor een periode vøn twee jaren en - tenzij één der convenantportners
hiertegen bezwoar mookt- stilzwijgend voor een periode von twee jaor verlengd. Het convenant kon

oon het volgend joar pløats te vinden."

De tekst van artikel 7 lid 3 dient te zijn:
"Het convensnt wordt oongegoon voor een periode von twee jaren en - tenzij één der convenontpartners
hiertegen bezwaor maokt- telkens stilzwijgend voor een periode von twee joar verlengd. Het convenant

voo aond oon het volgend joar plaots te vinden."

Wij verzoeken u dit addendum te voegen bij het Hennepconvenant Limburg2OI2

Louis Wassercordt
Math Derey


