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Bekendmaking vaststelling beleid 

 

De burgemeester maakt bekend de Beleidsregel handhaving hennepkwekerijen te herzien. 

 

 

De nieuwe beleidsregel treedt in werking op 25 januari 2015. 

De beleidsregel kan worden ingezien op www.heemskerk.nl/verordeningen. 

Nadere inlichtingen: bureau Leefomgeving, telefoonnummer 14 0251 of via deze website. 

 

Geconsolideerde tekst van de regeling:  

 

Artikel 1    Begripsomschrijving 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: 

- Woning: een complex van ruimten bedoeld voor de huisvesting van een huishouden. Dit omvat ook 

bijzondere vormen van wonen zoals in onder andere woonwagens, woonschepen en woonketen. 

- Lokaal: publiek toegankelijke lokalen, zoals onder andere cafés, winkels, alsmede niet voor het publiek 

toegankelijke lokalen, zoals onder andere loodsen, schuren en bedrijfsruimten. 

- Recidive: een herhaalde overtreding binnen een periode van 5 jaar na de laatste overtreding. Daarbij is 

niet relevant of de laatste een overtreding was op grond van artikel 2 of 3 Opiumwet. 

- Hennep: een verboden middel als bedoel in lijst II van de Opiumwet, te weten: elk deel van de plant van 

het geslacht Cannabis, waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden. 

- Softdrugs: middel als bedoeld in artikel 3 en lijst II van de Opiumwet. 

- Harddrugs: middel als bedoeld in artikel 2 en lijst I van de Opiumwet. 

 

Artikel 2    Reikwijdte 

1. Deze beleidsregels is van toepassing wanneer in een woning of lokaal verboden middelen als bedoeld in 

artikel 2 en lijst I of artikel 3 en lijst II van de Opiumwet, worden aangetroffen. 

2. Deze beleidsregels is tevens van toepassing wanneer in een woning of lokaal een kwekerij wordt 

aangetroffen die kennelijk bedoeld is of gebruikt is geweest om hennepplanten te kweken. 

3. Als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, dan wordt de tabel voor hennep gebruikt en niet de tabel 

voor softdrugs. 

 

Artikel 3    Doelstelling 

1. Doel van deze beleidsregel is om duidelijkheid te scheppen over de manier waarop handhavend zal 

worden opgetreden wanneer in een woning of lokaal (dan wel in of op bij woningen of zodanige lokalen 

behorende erven) middelen als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet worden wordt verkocht, 

afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is.  

2. Handhaving zal worden ingezet in het belang van het herstel van de openbare orde en het woon- en 

leefklimaat in de nabije omgeving, en het voorkomen van herhaling en verdere aantasting van het woon- 

en leefklimaat. Maatregelen zullen daarom zo snel mogelijk worden geëffectueerd. 

3. Nevendoel van consistente handhaving van genoemde overtredingen is om een preventieve werking te 

creëren. 

  

http://www.heemskerk.nl/verordeningen
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Artikel 4    Tabel met overzicht maatregelen 

Handhaving op basis van artikel 13b Opiumwet geschiedt aan de hand van de navolgende tabellen.  

 

 Hennepkwekerij in een woning  Hennepkwekerij in een lokaal 

Aantal 

planten 

Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

 Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

0-4 Ja/nee waarschuwing  Ja/nee waarschuwing 

5 – 99 Nee Waarschuwing  Nee 2 maand sluiten 

 Ja 2 maanden sluiten  Ja 3 maanden sluiten 

100 – 

249 

Nee 2 maanden sluiten  Nee 3 maanden sluiten 

 Ja 3 maanden sluiten  Ja 6 maanden sluiten 

250 – 

999 

Nee 3 maanden sluiten  Nee 6 maanden sluiten 

 Ja 6 maanden sluiten  Ja 12 maanden sluiten 

1000 > Nee 6 maanden sluiten  Nee 12 maanden sluiten 

 Ja 12 maanden sluiten  Ja Onbepaalde tijd 

 

 middelen lijst II Opiumwet (softdrugs) 

in een woning (anders dan hennep) 

 middelen lijst II Opiumwet (softdrugs) 

in een lokaal (anders dan hennep) 

Aantal 

gram 

Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

 Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

< 5 gr Ja/Nee Waarschuwing  Ja/Nee waarschuwing 

5-50 gr Nee waarschuwing  Nee 1 maand sluiten 

 Ja 2 maand sluiten  Ja  2 maanden sluiten 

> 50 gr Nee 2 maanden sluiten  Nee 3 maanden sluiten 

 2
e
 overtreding 

art 2 of 3 

3 maanden sluiten  2
e
 overtreding 

art 2 of 3 

6 maanden sluiten 

 3
e
 overtreding 

art 2 of 3 

6 maanden sluiten  3
e
 overtreding 

art 2 of 3 

9 maanden sluiten 

 4
e
 overtreding 

art 2 of 3 

9 maanden sluiten  4
e
 overtreding 

art 2 of 3 

12 maanden 

 

 middelen lijst I Opiumwet (harddrugs) 

in een woning 

 middelen lijst I Opiumwet (harddrugs) 

in een lokaal 

Aantal 

gram 

Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

 Recidive Bestuurlijke 

maatregel 

< 0.5 gr Ja/Nee Waarschuwing  Ja/Nee waarschuwing 

0.5-5 gr Nee Waarschuwing  Nee 2 maanden sluiten 

> 5 gr Nee 3 maanden sluiten  Nee 3 maanden sluiten 

 2
e
 overtreding 

art 2 of 3 

6 maanden sluiten  2
e
 overtreding 

art 2 of 3 

6 maanden sluiten 

 3
e
 overtreding 

art 2 of 3 

9 maanden sluiten  3
e
 overtreding 

art 2 of 3 

12 maanden sluiten 
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 4
e
 overtreding 

art 2 of 3 

12 maanden sluiten  4
e
 overtreding 

art 2 of 3 

Onbepaalde tijd 

sluiten 

 

 

Artikel 5    Handhaving bij recidive 

1. Indien er sprake is van recidive, telt voor de op te leggen maatregel de aangetroffen hoeveelheid planten 

of drugs van de laatste constatering. 

2. Wanneer een derde of volgende maal een hennepkwekerij  wordt geconstateerd in een pand wordt de 

sluitingsduur verdubbeld ten opzichte van de sluitingsduur die zou zijn gehanteerd bij de voorgaande 

herhaling, voor hetzelfde aantal planten of dezelfde hoeveelheid drugs. 

 

Artikel 6    Handhaving in combinatie met andere overtredingen en/of misdrijven 

1. Wanneer er sprake is van een hennepkwekerij in combinatie met verzwarende omstandigheden kan de 

woning of het lokaal voor langere tijd worden gesloten. Indien ingevolge de tabel voor een waarschuwing 

zou moeten worden gekozen, kan in geval van verzwarende omstandigheden direct tot sluiting over 

worden gegaan. 

2. Er is in ieder geval sprake van een verzwarende omstandigheid indien aan ten minste één van de 

volgende criteria is voldaan: 

a. Er zijn feiten of omstandigheden die wijzen op handel vanuit een woning of lokaal in soft- of 

harddrugs als bedoeld in artikel 2 en 3 en op Lijst I en II van de Opiumwet. Te denken valt aan de 

aanwezigheid van verpakkingsmaterialen, grote som(men) geld, weegschalen, assimilatielampen, 

enzovoorts. 

b. Er zijn meerdere drugssoorten in de woning of het lokaal aangetroffen. 

c. Er is sprake van een overtreding van de Wet Wapens en Munitie. Te denken valt aan de 

aanwezigheid van (vuur)wapens en/of munitie. 

 

Artikel 7    Handhaving bij huurwoningen 

1. Indien er een hennepkwekerij of een hoeveelheid drugs wordt aangetroffen in een verhuurde woning, dan 

wordt de verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.  

2. De verhuurder wordt in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn passende maatregelen te 

nemen om herhaling te voorkomen en de openbare orde te herstellen en ontvangt een waarschuwing.  

3. Indien er geen of onvoldoende inspanningen worden verricht door de verhuurder, treedt de burgemeester 

op conform de handhavingstabel. 

 

Artikel 8    Begunstigingstermijn 

1. Voorafgaand aan de beslissing tot opleggen van een last onder bestuursdwang wordt conform artikel 4:8 

van de Algemene wet bestuursrecht aan de overtreder een vooraankondiging toegezonden met een 

termijn van 10 dagen om een zienswijze in te dienen. 

2. In de beslissing last onder dwangsom wordt een termijn van een week gegeven alvorens het pand feitelijk 

wordt gesloten. 

3. Is er sprake van gedupeerde medebewoners die niet wisten of behoorden te weten dat er een 

hennepkwekerij of drugs in de woning aanwezig was of waren dan wordt de termijn als bedoeld in lid 2 

verlengt, om een redelijke termijn te bieden voor het zoeken van vervangende woonruimte.  
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Artikel 9    Kostenverhaal  

De kosten voor het toepassen van bestuursdwang zullen worden verhaald op de overtreder. 

 

Artikel 10   Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking op 25 januari 2018. 

 

Artikel 11   Overgangsrecht 

De beleidsregel is van toepassing op drugsvondsten die worden gedaan vanaf de eerste dag na de datum 

van de bekendmaking. Op drugsvondsten van voor die datum is de oude beleidsregel van toepassing.   

 

Artikel 12   Intrekking oude beleidsregel 

De “Beleidsregel handhaving hennepkwekerijen” en de “Beleidsregel handhaving Wet Damocles”  van 

december 2014 worden ingetrokken. 

 

 

Artikel 13    Citeertitel 

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel handhaving Wet Damocles 2018”. 

  

Aldus vastgesteld door de burgemeester   

van de gemeente Heemskerk  

 

 

   

 

 

de burgemeester,  

 

 

 


