
 

 
 
 
Weert, 13 februari 2020 
 
Aan:  Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert 
Van:  Jeroen Goubet, gemeenteraadslid WEERT Lokaal 
Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 40 van het RvO  
Onderwerp: Toepassing van de ‘Wet Damocles’ in Weert 
 
Geacht college, 
 
Helaas komt onze regio, zuidoost-Nederland, regelmatig negatief in het nieuws vanwege de teelt van 
hennep en meer nog vanwege de grootschalige productie van synthetische drugs. Ook in Weert worden 
regelmatig hennepplantages en laboratoria opgerold en eind vorig jaar vond er zelfs een explosie plaats 
in een drugslab. 
 
Criminelen hebben minachting voor de gevolgen van deze activiteiten op het gebied van veiligheid, 
mens en milieu. Bovendien worden ze steeds brutaler en probeert te onderwereld zich in de 
bovenwereld te mengen, de zogenaamde ondermijning.  
 
Naast de inzet van politie en justitie heeft ook de lokale overheid een middel in handen om de 
genoemde activiteiten te bestrijden. De burgemeester heeft namelijk op grond van artikel 13b van de 
Opiumwet de mogelijkheid om bestuursdwang op te leggen. Dat wil zeggen dat panden waar drugs 
geproduceerd of verkocht worden voor langere tijd gesloten en verzegeld worden om te voorkomen dat 
deze activiteiten na het oprollen weer voortgezet worden. Dit staat ook wel bekend als de ‘Wet 
Damocles’. 
 
Het valt ons op dat in omliggende gemeenten, zoals Leudal en Cranendonck, de Wet Damocles 
regelmatig wordt toegepast en dat dit in Weert minder het geval lijkt te zijn. Dit beeld wordt bevestigd 
door een anonieme bron binnen één van de handhavende instanties. 
   
Hierover willen wij u enkele vragen stellen. 
 

- Bent u het met WEERT Lokaal eens dat het sluiten van drugspanden de veiligheid voor mens 
en milieu altijd per direct verbeterd en dat het de kans op herhaling verkleint? 

- En bent u het met WEERT Lokaal eens dat het sluiten van drugpanden een krachtig signaal 
aan de bevolking en de criminelen zelf afgeeft dat dit soort activiteiten niet worden getolereerd? 

- Klopt het beeld dat er in Weert minder vaak dan in omringende gemeenten wordt overgegaan 
tot het toepassen van de Wet Damocles? 

- Zo ja, wat is of zijn hiervoor de achterliggende reden(en)? 
- Zo ja, bent u bereid de Wet Damocles vaker en wellicht ook sneller toe te passen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Jeroen Goubet 
Raadslid WEERT Lokaal 


