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Justitie in Den Bosch komt onvoldoende 

toe aan de bestrijding van georganiseerde misdaadbe ndes die de touwtjes in 

handen hebben bij de illegale hennepteelt. Volgens d e Bossche hoofdofficier 

van justitie Gerrit van der Burg zijn er in zijn ar rondissement vermoedelijk 

tien criminele organisaties betrokken bij de teelt van en handel in wiet.

• NPB: legaliseer wietteelt
• 'Legale aanvoer softdrugs kan'
• Vijf hennepplanten toegestaan
• D66: Aids-patiënt moet hennep zelf kunnen telen 

,,We hebben capaciteit om jaarlijks maximaal drie onderzoeken te doen naar dit 

soort grote organisaties'', zegt van der Burg zaterdag in een reportage in NRC 

Handelsblad.

Volgens Stephan van Nimwegen, rechercheur bij het regiokorps Midden- en West-

Brabant. worden wietzaken ,,impliciet weg geprioriteerd''. Van Nimwegen deed 

onderzoek naar de aanpak van de georganiseerde misdaad achter de wietteelt.  

In Brabant vindt relatief veel illegale teelt plaats. Van Nimwegen concludeerde dat 

plantages geregeld worden ontmanteld, maar dat de bestrijding van de criminaliteit 

erachter blijft liggen. ,,Het echte probleem is de verwevenheid tussen bovenwereld 

en onderwereld'', aldus Van Nimwegen in NRC Handelsblad. ,,We moeten meer 

onderzoek doen naar het geld dat met hennep verdiend wordt. Wie investeert dat? 

En waarin?''

 
Een hennepkwekerij in Venlo wordt ontmanteld. De vangst: 70.000 plantjes | Foto: ANP 

Hoofdofficier Van der Burg leidt een landelijke 'taskforce' voor de bestrijding van 

wietteelt. Volgens hem is het grootste probleem in deze illegale branche dat 

criminelen plantages inrichten bij mensen thuis. ,,Dat is echt georganiseerde 

misdaad, waarbij mensen met schulden of andere problemen worden geworven. 

Foto: ANP 
 
Taboe  
Drugs is een groot taboe in Amerika, 
tenzij je drugs gebruikt om 
medicinale redenen. In de staat 
Californië is het al jaren toegestaan 
om op een legale manier wiet te 
telen. 
Bekijk item 
 
Gebruikers van medicinale wiet 
verenigen zich steeds vaker in 
zogeheten 'cannabisclubs'. Hun 
aantal strijgt rap sinds president 
Barack Obama de politie verbood 
invalen te doen bij de besloten 
clubs. Cannabisdeskundige 
Wernard Bruining, tevens oprichter 
van de eerste coffeeshop ooit in 
Amsterdam, pleit voor 
cannabisclubs in Nederland. Dat 
kan onder andere helpen bij het 
buiten de deur houden van 
minderjarigen. 
 
Discussie  
Arnold Schwarzenegger, de 
gouverneur van de Amerikaanse 
staat Californië, is voorstander van 
een maatschappelijke discussie 
over het legaliseren van marihuana. 
 
"Ik denk dat we heel zorgvuldig 
moeten bestuderen wat er is 
gebeurd in landen die marihuana en 
andere drugs al gelegaliseerd 
hebben, welke effecten het had in 
die landen en of ze tevreden zijn 
met het besluit", zei de gouverneur 
afgelopen mei. 
 
Anarchie 
Niet iedereen staat open voor de 
discussie van Schwarzenegger. De 
Amerikaanse Fox-tv presentator Bill 
O'Reilly, een overtuigd Republikein, 
noemde Amsterdam in zijn show 
'een beerput van corruptie, 
prostitutie en misdaad.' De 
aanscherping van het beleid in 
Nederland gaf O'Reilly brandstof om 
de liberalere koers van de 
Amerikaanse president Barack 

'Aanpak misdaad achter  wietteelt onvoldoende'

 

 

  
Aanraden
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Ze vallen voor het snelle geld. Maar als ze eenmaal in zee gaan met criminelen, 

kunnen ze niet meer terug.''  

Bij ontdekking van een plantage zijn het de bewoners die opdraaien voor de 

gevolgen, meent Van der Burg. De echte boeven blijven buiten schot. Politieman 

Van Nimwegen classificeert het louter ontmantelen van plantages 

als ,,symptoombestrijding'', zolang er niet meer capaciteit is voor onderzoek naar 

de organisaties achter de hennepteelt.

 

Obama te hekelen. 
 
Bekijk het filmpje via YouTube: klik 
op onderstaande afbeelding. 
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Ontbijt Nieuws  Iedere werkdag 
rond 09:00 uur de laatste headlines 
van DePers.nl in uw mailbox. 

Lunch Nieuws  Iedere werkdag 
rond 12:00 uur de laatste headlines 
van DePers.nl in uw mailbox. 
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Meest gelezen binnenland

'Jacht op zeilmeisje'  
6 uur geleden  
Leerplichtambtenaren zijn al druk bezig met het eind van de 
wereldreis van het 16-jarige zeilmeisje Laura Dekker. Ze 
hebben haar vader Dick Dekker ontboden voor een gesprek 
omdat zijn dochter niet genoeg werk zou maken van school. 

'Ik heb te goeder trouw gehandeld'  
6 uur geleden  
Nurten Albayrak gaat per 1 maart gewoon weer aan aan de 
slag bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. "Dit is voor 
mij een cruciale stap op weg naar volledige rehabillitatie", 
aldus de omstreden COA-directeur. 

Alleen kinderen bij Ajax - AZ  
18 uur geleden  
Bij de replay van de gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en 
AZ, volgende week donderdag in de ArenA, zijn alleen 
kinderen tot en met 12 jaar en hun begeleiders welkom. 

Advertentie

Weg Woekerpolis!

Brand New Day brengt u in contact met een onafhankelijk 

adviseur, maak een afspraak! 
Meer informatie

500 visitekaartjes = € 5

Maak uw onderneming bekend! Nu 500 + gratis 

visitekaartjeshouder +gratis stempel = € 5,- 
Meer informatie

Online boekhouden

Altijd uw administratie bij de hand met Exact. 

Proefabonnement van 30 dgn! Eindigt automatisch 
Meer informatie

Meer nieuws binnenland Volgend bericht >

150 automobilisten kandidaat voor alcoholslot  
PvdA'er weg na kritiek Cohen  
Eerste vorstperiode lijkt op komst  
Jongen (13) vernielt voor ton in stadsbussen  
Mysterie achtergelaten koningspython opgelost  
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