
 

 

 

Vraag:  

 

Recent is in Roggel op de (gemeentelijke) woonwagenlocatie n.a.v. een brand een 
hennepkwekerij ontdekt (en ontmantelt). 

Is het College het met ons eens dat een hennepkwekerij hebben in een woonruimte, niet 
acceptabel is? 

Onderschrijft het College dat, omdat  

- Huurder de bestemming van het gehuurde heeft gewijzigd,omdat hij in plaats van een 
woonbestemming hetpand heeft gebruikt voor bedrijfsmatige hennepteelt 

- Huurder een gevaarlijke situatie (gevaarzetting) heeftgecreëerd, door elektriciteit af te 
tappen enprovisorisch leidingen heeft aangelegd om deplantage te voorzien van 
stroom; 

- Huurder door het creëren van een kwekerij wijzigingen aan het gehuurde heeft 
aangebracht en schade aan het pand veroorzaakt; 

- Huurder niet handelt als ‘goed huurder’, door hennep te kwekenen hierdoor overlast 
veroorzaakt. 

Alsook dat i.v.m. de beeldvorming/uitstraling het wenselijk is en te rechtvaardigen om 
daadkrachtige stappen te ondernemen tegen de huurder? 

Het is algemeen gebruikelijk (en geaccepteerd) dat de verhuurder daar waar zijn huurder 
dergelijke activiteiten in het gehuurde ontplooit, aan de huurder de huurovereenkomst wordt 
opgezegd en (via een juridische procedure) ontruiming van de woonruimte.  

Kan het College aangeven welke concrete stappen zij in deze casus heeft ondernomen? 

Kan het College aangeven of zij in de huurovereenkomsten de uitdrukkelijke bepaling heeft 
opgenomen dat in het gehuurde o.a. het telen van hennep verboden is? Zo niet, is het 
College het dan met ons eens dat de huurovereenkomsten op een zo kort mogelijke termijn 
o.a. op dit punt aangepast dienen te worden?  
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Indien een hennepkwekerij aanwezig is in een pand, dat een woonbestemming heeft, is er sprake van 
overtreding van de Wet milieubeheer en van de voorschriften van het bestemmingsplan. Tevens ontstaat 
door het aftappen van elektriciteit een gevaarlijke situatie.  
 
De politie is leidend bij de ontmanteling van hennepkwekerijen. Op het moment dat deze worden 
aangetroffen wordt proces-verbaal opgemaakt en de kwekerij ontmanteld. De overtreding wordt door de 
ontmanteling teniet gedaan, waardoor de basis voor bestuursrechtelijke handhaving niet meer aanwezig is. 
Tevens wordt de gevaarlijke situatie opgeheven door de ontmanteling. 
 
In de huurcontracten van de gemeente staat geen ontbindingsclausule vermeldt indien hennep wordt 
aangetroffen in een huurobject. Een nieuw huurcontract, waarin deze clausule is opgenomen, kan alleen met 
wederzijdse goedkeuring worden aangegaan.  
 
In de werkgroep woonwagenlocaties is afgesproken dat een algemene brief aan al onze huurders wordt 
gestuurd met daarin een uitleg over wat wij verstaan onder goed huurderschap. In iedere huurovereenkomst 
staat namelijk de term ‘goed huurderschap' vermeld. In de brief wordt tevens opgenomen dat wij het 
aantreffen van een hennepplantage, zien als geen goed huurderschap en dat wij stappen ondernemen om 
het huurcontract te laten ontbinden. 
 
 
Met betrekking tot de opmerking over het niet in acht nemen van de beantwoordingstermijn van de WOB 
(Wet Openbaarheid Bestuur) en de daarmee samenhangende verbeurde dwangsom op grond van de Wet 
dwangsom bij niet tijdig besluiten, wordt het volgend opgemerkt.  
 
Het vragenrecht is een van de instrumenten (naast interpellatie, enquête, amendement, recht van 
initiatief etc.) die een raadslid kan inzetten om zijn of haar taken uit te voeren.    
Rechtsbasis ligt in het Gemeentewet (o.a. art. 169 Gemeentewet; verantwoordingsplicht/inlichtingenplicht 
college) en het reglement van orde  voor de vergaderingen van de gemeenteraad (art. 41, 42). 
 
Dat is wat anders dan een WOB-verzoek.  
Een WOB-verzoek gaat over het vragen van informatie aan de overheid, neergelegd in documenten over 
een bestuurlijke aangelegenheid art. 3 van de WOB. Dat is hier niet aan de orde.  
Kortom, het gaat niet over toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur en er kan dus ook geen sprake 
zijn van verzuim om tijdig een besluit te nemen op basis van deze wet.  De wet dwangsom is niet van 
toepassing.  
 


