
 
 

Motie Onderzoek Hennepteelt Steenbergen 
 

De gemeenteraad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 25 September 

2014, aan de orde zijnde agendapunt 10 Regionaal Beleidsplan Politie 

 

Motie: Onderzoek Hennepteelt Steenbergen 

 

 

Overwegende dat: 

- De Steenbergse bevolking tussen 2011 en heden veelvuldig is blootgesteld aan 

georganiseerde hennepteelt hetgeen allerlei veiligheidsrisico’s en kosten met zich 

meebrengt.  

- Uit publicaties blijkt dat er in de periode van januari tot september 2014 binnen onze 

gemeentegrenzen al meer dan 16.258 hennepplanten uit illegale wietteelt door de politie 

zijn geruimd.  

- Jongeren maar ook volwassenen met problematische schulden gevoelig kunnen zijn  

voor de verleidingen van illegale inkomsten uit wietteelt. 

- Daarom extra aandacht en vroegsignalering nodig is om het risico op een koppeling van 

problematische schulden en criminaliteit - en daarmee een verdere verslechtering van de 

persoonlijke situatie van deze inwoners - tegen te gaan. 

-  Een gedegen probleemanalyse een belangrijke onderlegger is voor een lokale 

doorlichting van deze problematiek.  

- Een analyse en preventieve doorlichting door onderzoeksbureau Interval kan worden 

uitgevoerd. Dit bureau heeft ook de laatste landelijke doorlichting van de cannabissector 

gedaan en bezit dan ook de nodige expertise.                        

- De mogelijkheden voor een wettelijke aanpak van illegale hennepteelt binnen de 

gemeente Steenbergen (nog) niet volledig worden benut en de laatstelijk geruimde 

hennepplantage aan de Zonnekreekseweg 2a daartoe als voorbeeld kan dienen. 

 

Besluit: 

De Raad draagt het College van Burgemeester en Wethouders op om een analyse en 

preventieve doorlichting van de hennepteelt in de gemeente Steenbergen te laten uitvoeren 

en tevens een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de onteigening van panden die 

worden gebruikt voor grootschalige hennepteelt. 

En gaat over tot de orde van de dag 
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