
 

 Kenmerk: 2020/933871 1/3 

 

Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025 

 

Nummer 2020/933871 

Portefeuillehouder Wienen, J. 

Programma/beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid 

Afdeling VH 

Auteur Hupsel, K.T.A. 

Telefoonnummer 023-511 3513 

Email khupsel@haarlem.nl 

Kernboodschap  In 2016 is binnen de eenheid Noord-Holland het Hennepconvenant gesloten 

tussen politie, Openbaar Ministerie, gemeenten, energienetbeheerder Liander, 

drinkwaterbedrijf PWN en de woningcorporaties. Dit convenant faciliteert 

informatie-uitwisseling tussen de aangesloten partners om door middel van een 

integrale aanpak een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen ten 

aanzien van hennepkwekerijen binnen de eenheid Noord-Holland. Het 

Hennepconvenant eindigde op 31 december 2017 en is de afgelopen jaren steeds 

met 1 jaar stilzwijgend verlengd. Gelet op de in 2018 in werking getreden AVG 

dient het convenant herzien te worden. Daarnaast zijn de afgelopen jaren andere 

vormen van drugscriminaliteit in de regio Noord-Holland opgekomen, waardoor 

de behoefte bestaat om het convenant uit te breiden zodat de samenwerking ook 

toepasbaar is op bijvoorbeeld cocaïnebewerking en -handel en de productie van 

en handel in synthetische drugs.   

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Bestuur. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 20 oktober 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

1. In te stemmen met toetreding van de gemeente Haarlem tot het Convenant 

Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 



 Kenmerk: 2020/933871 2/3 

 

1. Inleiding  

In 2016 is binnen de eenheid Noord-Holland het Hennepconvenant gesloten tussen politie, Openbaar 

Ministerie, gemeenten, energienetbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf PWN en de 

woningcorporaties. Dit convenant faciliteert informatie-uitwisseling tussen de aangesloten partners 

om door middel van een integrale aanpak een einde te maken aan de ongewenste ontwikkelingen 

ten aanzien van hennepkwekerijen binnen de eenheid Noord-Holland. Gelet op de in 2018 in werking 

getreden AVG dient het convenant herzien te worden. Daarnaast zijn de afgelopen jaren andere 

vormen van drugscriminaliteit in de regio Noord-Holland opgekomen, waardoor de behoefte bestaat 

om het convenant uit te breiden zodat de samenwerking ook toepasbaar is op bijvoorbeeld 

cocaïnebewerking en -handel en de productie van en handel in synthetische drugs.   

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd: 

- In te stemmen met toetreding van de gemeente Haarlem tot het Convenant Aanpak 

Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het beoogd resultaat is dat de gemeente Haarlem met de aangesloten partners informatie kan 

uitwisselen om drugslocaties aan te pakken op een manier die voldoet aan de privacyregelgeving 

(AVG).   

 

4. Argumenten 

De eenheid Noord-Holland heeft te maken met diverse vormen van drugscriminaliteit: illegale teelt, 

productie, verwerking, opslag en handel in drugs, maar ook het dumpen en lozen van drugsafval. Het 

gaat om verschillende soorten drugs, zoals hennep, amfetamine, chrystal meth en XTC.  

Deze strafbare handelingen zijn ondermijnend voor de samenleving en gaan gepaard met diverse 

andere strafbare feiten zoals fraude, belastingontduiking, uitkerings- en zorgfraude en het witwassen 

van crimineel vermogen. Tevens zijn daarbij ook andere ongewenste gedragingen zoals illegale 

bewoning en diefstal van energie aan de orde. Stortingen en lozingen van drugsafval leveren gevaar 

op voor mens en milieu en zadelen de gemeenschap op met hoge kosten.  

Om deze ongewenste situaties effectief te kunnen aanpakken is intensieve samenwerking tussen 

meerdere partijen, zowel publieke als private, noodzakelijk.  

 

Hennepconvenant Noord-Holland 

Het Hennepconvenant eindigde op 31 december 2017 en is de afgelopen jaren steeds met 1 jaar 

stilzwijgend verlengd. Voor de gemeente is het convenant een belangrijke grondslag om informatie 

uit te wisselen voor het toepassen van het Damoclesbeleid (de sluiting van panden op grond van 

artikel 13B Opiumwet) en het tegengaan van uitkeringsfraude.  
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Inwerkingtreding en werkingsduur convenant 

Het nieuwe Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025 is wat inhoud betreft een 

verbreding van het Hennepconvenant tot andere vormen van drugscriminaliteit en voldoet aan de 

vereisten van de AVG. Het convenant treedt op 1 november 2020 in werking. De geldigheidsduur is 5 

jaar. Halverwege de looptijd en een half jaar voor het aflopen van de geldigheidsduur wordt een 

evaluatie gepland voor een mogelijke verlenging. Het Hennepconvenant zal vervallen bij de 

inwerkingtreding van het nieuwe convenant. Er zijn zo’n 80 convenantpartners, waaronder politie, 

Openbaar Ministerie, gemeenten, PWN, waterschappen, woningcorporaties en omgevingsdiensten.  

 

5. Uitvoering 

Alle deelnemende partners worden verzocht om het convenant uiterlijk 15 oktober 2020 te 

ondertekenen zodat het convenant op 1 november 2020 in werking kan treden. Namens de 

gemeente dient het convenant door het college van burgemeester en wethouders ondertekend te 

worden aangezien de informatie-uitwisseling plaatsvindt zowel ten behoeve van (wettelijke) 

gemeentetaken van de burgemeester (o.a. openbare orde, Damoclesbeleid) als van het college 

(Participatiewet, Wabo, Woningwet).  

 

6. Bijlage 

1. Convenant Aanpak Drugslocaties Noord-Holland 2020-2025. 

 

 

 

 


