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betrokken partijen moeten worden overtuigd van de 
meerwaarde ervan. Daarbij heeft iedere partij zijn eigen 
verwachtingen en dat maakt voortdurende afstemming 
belangrijk. Vanuit het niets zijn er organisaties op poten
gezet, verbindingen gelegd, regionale convenanten op basis
van het landelijke akkoord gesloten en al diverse zaken op-
gepakt. Alle betrokkenen kunnen trots zijn, maar het bouw-
werk is nog niet af. Het moment is aangebroken om te
bewijzen dat het concept echt werkt. De handen moeten uit
de mouwen, nu moet het gaan gebeuren, de papieren tijger
moet dagelijkse realiteit worden. Daarbij is een belangrijke
rol weggelegd voor de gemeenten en de lokale teams. 

Gemeenten moeten nog wennen aan het concept van 
het RIEC. Vaak zien ze criminaliteitsbestrijding als verant-
woordelijkheden van politie en justitie en dus ver van het
gemeentelijke bed. Die beeldvorming is aan het kantelen.
Gemeenten zijn zich er steeds meer van bewust dat er werk
aan de winkel is. Niet alleen zaken als drugsoverlast, maar
ook problemen die niet direct zichtbaar zijn en waarbij de
boven- en onderwereld zijn verweven moeten worden 
aangepakt. Daarbij wordt nog gezocht naar de meest 
effectieve manier om informatie uit te wisselen. Om hierin 
de juiste balans te vinden is een cruciale rol weggelegd voor
het RIEC. Ik verwacht dat gemeenten gaan ervaren dat ze
met een kleine financiële injectie in het RIEC veel (financieel)
voordeel gaan behalen. In Zuid-Holland Zuid is het opzetten
van het RIEC heel snel gegaan. De volgende uitdaging is om
de operationaliseringsslag te maken zodat het gaat werken
zoals we het met elkaar hebben bedoeld. Het RIEC ZHZ
doet het erg goed qua voortgang. Hoewel alle elf RIEC’s 
dezelfde opzet en werkprocessen hebben, zijn er wel 
verschillen. Zo is het RIEC ZHZ actief in een klein en over-
zichtelijk gebied en dat maakt het mogelijk goede service 
te bieden. Het gaat om kennen en gekend worden en dan
biedt deze schaalgrootte voordelen op het gebied van 
slagkracht. 

Als ministerie van Binnenlandse Zaken vervullen wij een
brugfunctie naar de andere departementen en diensten.
Hoe de toekomst van het RIEC er na de pilotfase uit zal
zien, is een politieke afweging. Het nieuwe kabinet zal 
hierover besluiten, maar ambtelijk gezien is het een van de
prioriteiten om de systematiek van de RIEC’s overeind te
houden. Voor de komende tijd luidt het devies dan ook: 
gewoon doorgaan!

Karel Schuurman

Projectleider criminaliteitsbestrijding, ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In 2008 hebben de ministers van Binnenlandse Zaken, 
Justitie en Defensie, de staatssecretarissen van Financiën 
en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG een
bestuurlijk akkoord gesloten. Hiermee kregen provincies, 
gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, de Belas-
tingdienst, FIOD/ECD, SIOD en eventuele andere (semi)-
overheden extra mogelijkheden om op een rechtmatige
manier samen te werken en informatie te delen. Om deze
samenwerkingsverbanden te ondersteunen zijn de RIEC’s
opgericht. Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken
ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de RIEC’s.

De RIEC’s hebben tot doel de informatie-uitwisseling tussen
alle partners te intensiveren en de onderlinge afstemming
van strafrechtelijk en bestuurlijk handhavend optreden op
regionaal niveau te faciliteren. Eind 2008 zijn hiervoor de
subsidies toebedeeld en nu, zo’n 1,5 jaar later, kunnen 
we vaststellen dat de RIEC’s in korte tijd al veel hebben 
gerealiseerd. Het RIEC is een relatief nieuw concept en de 

Gewoon 
doorgaan
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Ze staat volledig achter het doel van het RIEC om bestuur-
lijk en geïntegreerd de criminaliteit te bestrijden. “Maar wat
ik minstens zo belangrijk vind, is dat de mensen die bij het
hele proces zijn betrokken om het RIEC van de grond te krij-
gen en er werken zo ontzettend enthousiast en betrokken
zijn. Door er te zijn, zet het RIEC al veel in gang, komen we
makkelijker met andere partijen om de tafel en is zo een
deel van het probleem vaak al opgelost. Als gemeenten
hebben we altijd de beperking gehad dat we niet over alle
gegevens konden beschikken. Bijvoorbeeld de Belasting-
dienst en de opsporingsdiensten deelden hun informatie al
en nu kan er ook een koppeling naar de bestuurlijke kant
worden gemaakt.”

Zwart gat

Op de vraag welke verwachtingen ze heeft van het RIEC
antwoordt de burgemeester: “We hebben al een grote 
zaak gehad waarbij we met het RIEC om de tafel hebben
gezeten. De zaak betrof grootschalige drugshandel. De 
recherche had veel onderzoek gedaan en het Openbaar 
Ministerie had ons bij de zaak betrokken al voordat het
RIEC van start ging. Ondanks het vergevorderde stadium
van het onderzoek heeft het RIEC waardevolle bijdragen 
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geleverd. Er is goed meegedacht, we hebben met alle be-
trokkenen iedere keer afgestemd wie wat het beste kon
doen en het RIEC heeft daarbij zijn informatievergarende 
rol perfect ingevuld. Voor onze gemeente heeft het RIEC 
absoluut al zijn toegevoegde waarde bewezen.”

Voor gemeenten die niet deelnemen aan het RIEC heeft ze
weinig begrip. “Er zit ook een repressieve kant aan de zaak.
We hebben hier de Merwede-Lingelijn en in dat kader was
wel of geen cameratoezicht op de stations een paar jaar 
geleden een belangrijk onderwerp. Nu gebeurt er in Arkel
zelden iets op het station en was er dus geen aanleiding 
om camera’s in te zetten. Toch hebben we daar wel voor
gekozen omdat wij als gemeente niet het zwarte gat in de
opsporing wilden zijn. Onze burgers zijn gebaat bij de 
veiligheid door camerabewaking op alle stations, inclusief
dat van Arkel. Voor de georganiseerde misdaad geldt het-
zelfde. Je wilt als gemeente toch niet het putje van de regio
worden? Een crimineel weet snel waar hij een grote kans
loopt om dankzij alle gebundelde informatie tegen de lamp
te lopen en waar niet. Criminaliteitsbestrijding werkt pas
goed als je het met elkaar 100% waterdicht maakt.”

Burgemeester 
Els Boot

‘Gezamenlijke

vuist’ 

Els Boot, burgemeester van Giessenlanden 

en lid van het Regionaal College, windt er geen

doekjes om: ze is blij met de komst van het

RIEC Zuid-Holland Zuid. “Het is een goede

zaak dat het RIEC ZHZ het als een soort 

intermediair mogelijk maakt alle informatie

waarover de diverse organisaties beschikken

op een legale wijze te bundelen. Zo kunnen 

we gezamenlijk een vuist maken tegen de 

georganiseerde misdaad.”

“Voor onze gemeente

heeft het RIEC ZHZ

absoluut al zijn 

toegevoegde waarde

bewezen,” vindt 

Els Boot.
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Landelijk Bureau BIBOB
RIEC voorkomt 

waterbedeffect

Criminele organisaties zijn soms afhankelijk van vergun-
ningen, subsidies of aanbestedingen. Om te voorkomen
dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt,
is in 2002 de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur (Wet Bibob) ingevoerd. Deze
Wet geeft bestuursorganen zoals provincies en gemeen-
ten en aanbestedende diensten zoals Rijkswaterstaat 
de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen
op het risico dat een vergunning, subsidie of overheids-
opdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor
criminele activiteiten. “Deze screening voeren wij op 
verzoek van de bestuursorganen uit aan de hand van 
de Wet Bibob,” aldus Matthijs IJzerman, begeleidings-
adviseur van het Landelijk Bureau BIBOB. Hij beant-
woordt vijf vragen. 

1. Wat is het Landelijk Bureau BIBOB?

Het Landelijk Bureau BIBOB (LBB) is in 2002 gestart, maakt
deel uit van Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing,
Integriteit en Screening) en heeft twee wettelijke taken: 
- Het op verzoek van bestuursorganen adviseren over de 
mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies 
of aanbestedingen. 
- Het voorlichten en adviseren van bestuursorganen over de 
implementatie en toepassing van de Wet Bibob. 
Bij het LBB werken twintig onderzoekers, vijf senior mede-
werkers, een teammanager, twee begeleidingsadviseurs en
drie administratieve krachten.

2. Wat kan het LBB betekenen voor gemeenten?

Naast onder andere de APV en de drank- en horecawet 
hebben gemeenten met de Wet Bibob extra mogelijkheden 
om een vergunning, subsidie of aanbesteding in te trekken of
te weigeren als het risico bestaat dat deze beschikking wordt
gebruikt om crimineel geld te benutten of andere strafbare 
feiten te plegen. Of dat risico aanwezig is, kan een gemeente
zelf moeilijk vaststellen omdat gemeenten geen toegang heb-
ben tot gesloten informatiebronnen, zoals gegevens van de
Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Het LBB heeft 
dat wel en kan op verzoek van de betrokken gemeente de
aanvraag en de aanvrager onderzoeken en advies uitbrengen.

3. Wat houdt een Bibob-advies in?

Voor het uitbrengen van het advies geldt een wettelijke termijn
van maximaal acht weken. Het advies is niet bindend, de ge-
meente is zelf verantwoordelijk voor het nemen van de beslis-
sing. Het LBB geeft drie mogelijke adviezen:
1. er bestaat een ernstige mate van gevaar van misbruik; 
dit advies kan voor de gemeente een grond zijn om de 
vergunning te weigeren of in te trekken.

2. er bestaat enige mate van gevaar van misbruik; dit advies 
kan voor de gemeente een reden zijn om extra voorschriften
aan de vergunning te verbinden.

3. er bestaat geen gevaar; de gemeente kan de vergunning 
verstrekken.

4. Wat betekent de komst van de RIEC’s?

Bibob is een van de aspecten waar het RIEC zich mee bezig-
houdt. Een knelpunt in de uitvoering van de Wet Bibob is dat
vooral kleinere gemeenten hiervoor niet de capaciteit en soms
ook niet de kennis hebben. Het RIEC kan daarbij samen met
het LBB de benodigde ondersteuning bieden. Bovendien gaat
het RIEC het zogenoemde waterbedeffect tegen. Dankzij de

“Het Landelijk Bureau BIBOB heeft

wel toegang tot gesloten bronnen en

kan op verzoek van onder andere 

gemeenten onderzoek doen en advies

uitbrengen,” aldus Matthijs IJzerman.
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regionale samenwerking in het RIEC wordt voorkomen dat 
criminele organisaties van de gemeente waar ze door Bibob
geen voet aan de grond krijgen, overstappen naar een buur-
gemeente waar Bibob geen speerpunt is. 

5. Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

Er ligt momenteel een voorstel voor de wijziging van de 
Wet Bibob bij de Raad van State. Deze wijzigingen zijn:
- De reikwijdte van de Wet Bibob wordt uitgebreid zodat onder
andere speelautomaten en vastgoedtransacties met een
overheidsinstantie straks ook onder de Wet vallen. 
- De burgemeester krijgt met een bestuurlijke sluitings-
bevoegdheid de mogelijkheid om een pand waar bedrijfs-
matige activiteiten die niet vergunningsplichtig zijn, maar
waarbij de onder- en bovenwereld zijn verweven, te laten 
sluiten. 
- Er wordt een kwaliteitscommissie ingesteld om de kwaliteit 
van de adviezen van het LBB stelselmatig te onderzoeken. 
Het LBB heeft geheimhoudingsplicht en nu kan alleen de
rechter oordelen over de adviezen. Een onafhankelijke 
kwaliteitscommissie bevordert de transparantie.
- Er komt een landelijk register voor bestuursorganen met 
gegevens van de personen over wie Bibob-advies is aan-
gevraagd en wat dit advies inhield. Dit register is te raad-
plegen als bron voor eventueel nader onderzoek en dient 
niet als basis voor een besluit. 
- Het inzagerecht voor de vergunningaanvrager wordt 
verruimd; hij ontvangt een afschrift van het advies dat het 
LBB heeft uitgebracht. 
- Het LBB krijgt twaalf in plaats van acht weken voor het 
Bibob-advies. Voor complexe zaken is acht weken te kort. 
- De lokale driehoek en het RIEC krijgen het recht op inzage in
het Bibob-advies. 

Wel of geen gevaar?

In 2009 gaf het Landelijk Bureau BIBOB:

� 300 adviezen waarvan 

� 237 reguliere adviezen 

� 63 aanvullende adviezen (advies naar aanleiding van 

nieuwe informatie). 

Van deze 237 reguliere adviezen waren er:

� 100 met ernstige mate van gevaar

� 47 met enige mate van gevaar

� 90 zonder gevaar; dat wil zeggen dat er in principe 

geen gevaar is, maar dat het zo zou kunnen zijn dat er 

nog geen of te weinig informatie beschikbaar is of dat 

de samenhang tussen een strafbaar feit en de activiteit

waarop de vergunning betrekking heeft, ontbreekt. 
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Pand voor pand

Deze teams krijgen als taak lokaal de situatie te inventari-
seren en informatie te verzamelen rondom de thema’s die
het RIEC ZHZ voorstaat: vastgoedfraude, witwassen, 
georganiseerde hennepteelt en mensenhandel. “Dit vereist
dat de gemeenten privacyproof zijn volgens de richtlijnen
van het College Bescherming Persoonsgegevens. Zowel 
de digitale als fysieke informatiestroom moet beveiligd zijn
en in protocollen moet duidelijk staan wie toegang heeft tot
welke informatie en bij wie verantwoordelijkheden zijn ge-
legd. Als de gemeente privacyproof is, gaan we het lokale
team opzetten. Er komt één aanspreekpunt en dat zal veelal
de Bibob-coördinator zijn die de ‘linking pin’ tussen het
RIEC ZHZ en de gemeente wordt. De omvang van het team
hangt af van de grootte van de gemeente en de samenstel-
ling kan per onderwerp wisselen, maar dat hoeft niet.” 

Het lokale team neemt een gebied pand voor pand door en
raadpleegt half open bronnen zoals eigen gemeentelijke
informatie in de vorm van bijvoorbeeld handhaving en 
vergunningverlening, bouw en woningtoezicht, sociale 
recherche en de brandweer, maar ook open informatie-
bronnen zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, 
het Hypotheekregister en koopaktes. Het RIEC kan de 
gesloten bronnen bevragen en zo ontstaat er een compleet
beeld. De gemeente kan zo, naast de aanpak van malafide
vergunningsplichtige exploitaties met gebruikmaking van 
de Wet Bibob, ook malafide niet vergunningsplichtige 
exploitaties, zoals een zonnestudio of sportschool, aan-
pakken.

Slagkracht

Zodra de informatie over het vastgoed sluitend is, kan
daarop worden voortgeborduurd voor zaken als hennepteelt
en mensenhandel. “Belangrijk is dat we de informatieverga-
rende en -uitwisselende taak van het lokale team behapbaar
houden. Gemeenten moeten het als een uitdaging gaan zien
en niet als een lawine van extra werk. Het gaat om maat-
werk en slagkracht. Vanuit mijn ervaring verwacht ik er veel
van, maar het heeft ook tijd nodig. De gemeenten zijn zich
vaak niet bewust van de georganiseerde misdaad en hoe
makkelijk die zich binnen hun grenzen kan manifesteren.
Daarnaast zien gemeenten de Belastingdienst en het OM
als vreemde eenden in de bijt waarmee ze weinig tot geen
samenwerkingservaring hebben. Deze zijn op hun beurt
veelal niet gewend over hun eigen horizon heen te kijken en
hun informatie met gemeenten te delen. De wettelijke basis
om deze informatie onderling uit te wisselen is er. De cultuur
dat je met elkaar verder komt als je informatie kunt en wilt
delen, moet nog groeien.”

Frank Rovers: “De cultuur dat je met elkaar verder komt als je

informatie kunt en wilt delen, moet nog groeien.”

Adviseur

Frank 

Rovers

‘De overheid weet 
vaak niet wat de 
overheid weet’

“Het RIEC Zuid-Holland Zuid staat aan het begin van de 
volgende fase. De opzet is goed, de basis is op orde en 
nu breekt de tijd aan om de vertaalslag naar de convenant-
partners te maken en dan vooral naar de gemeenten. De 
lokale teams vormen hierbij een essentiële schakel.”

Dat is de mening van adviseur Frank Rovers. Hij is door het
RIEC ZHZ gevraagd om te ondersteunen bij het opzetten
van lokale teams in de gemeenten Binnenmaas, Gorinchem
en Dordrecht. “Er is voor deze drie gekozen als regie-
gemeenten, omdat zij van nature vanwege hun omvang een
regiofunctie vervullen. Ons doel is een geïntegreerde aanpak
te realiseren waarbij de gemeenten een gelijkwaardige plek
krijgen om met Belastingdienst, Openbaar Ministerie, politie,
FIOD/ECD en SIOD de georganiseerde criminaliteit te be-
strijden.” Frank heeft zich na zijn werk bij de politie, het
Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank vanaf 2005 toe-
gelegd op de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde
misdaad. “Ik ben hiermee in Limburg-Zuid gestart. Daar is
het onder andere vanuit mijn expertise en met de toepas-
sing van veranderende wetgeving gelukt de krachten van 
de onmisbare driepoot van openbaar bestuur, fiscus en 
opsporingsdiensten te bundelen om de georganiseerde 
criminaliteit aan te pakken. De overheid weet vaak niet wat
de overheid weet. Daar gaan we met de lokale teams wat
aan doen.”
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De training intakegesprekken Bibob bestaat uit pakkende, 

herkenbare casuïstiek en realistische rollenspellen. Deze 

training heeft in de samenwerking tussen het RIEC Zuid-

Holland Zuid en de Bestuursacademie Nederland zijn 

definitieve vorm gekregen. “Het RIEC ZHZ had de primeur 

van deze training en door goed te overleggen met Henk de

Vries, projectleider Bibob van het RIEC ZHZ, en de cursisten

staat de training nu als een huis.”

Aan het woord is Gijs Teeuwen, programmamanager 
Bestuursacademie Nederland. “Wij zijn de grootste opleider
van gemeenteambtenaren, van vakdiploma’s tot reguliere
bij- en nascholing. Of het nu gaat om de persoonlijke groei
van één individu of om de ontwikkeling van complete orga-
nisaties, samen met onze opdrachtgevers bouwen we aan
het openbaar bestuur. Het was dan ook niet meer dan 
vanzelfsprekend dat de Bestuursacademie Nederland als
eerste een opleidingsaanbod op het gebied van Bibob 
ontwikkelde. Bibob is heel politiek en uitermate dynamisch.
Dat vraagt van de betrokken ambtenaren basiskennis om
door de bomen het bos te kunnen zien, zelfvertrouwen,
communicatieve vaardigheden en het ontwikkelen van een
zesde zintuig. Daarop is ons cursusaanbod gericht. Bibob 
is ons ding.”

Adviesvaardigheden

De Bestuursacademie Nederland biedt de Wet Bibob 
praktijkdag, de financiële training Bibob en de verdieping 
financiële training Bibob aan. De Wet Bibob praktijkdag
heeft tot doel de cursisten te leren hoe zij deze Wet moeten
toepassen in de dagelijkse praktijk. “De financiële training
Bibob hebben we ontwikkeld omdat negen van de tien
Bibob-ambtenaren niet financieel zijn onderlegd, terwijl bij

Bibob cijfers essentieel zijn in de beoordeling voor het wel
of niet verlenen van een vergunning. Cijfers in jaarstukken
vertellen het echte verhaal en we leren de cursisten deze 
cijfers te lezen en analyseren. Na het volgen van de verdie-
ping financiële training Bibob die is bestemd voor de meer
ervaren Bibob-specialist kunnen de cursisten nog beter 
beoordelen of het aangeleverde cijfermateriaal waarheids-
getrouw is of niet.”

Dit cursusaanbod is nu dus uitgebreid met de training in-
takegesprekken Bibob. “De meeste gemeenteambtenaren
hebben een cursus klantgericht werken gevolgd, maar de
uitvoering van de Bibob-taken vereist een andere aanpak.
Bibob-gesprekken verlopen niet zelden in een gespannen
sfeer waarbij sprake kan zijn van intimidatie. Met onze trai-
ning leren de cursisten hoe ze deze gesprekken effectief
kunnen voeren.” Een andere cursus waar Gijs mee bezig 
is voor het RIEC, betreft adviesvaardigheden. “Veel mede-
werkers van het RIEC zijn afkomstig uit de politieorganisatie
met een heldere hiërarchie. Bij het RIEC gaat het om het
geven van advies aan de gemeenten, inclusief de politiek.
Daarom is het van belang dat medewerkers van het RIEC
adviesvaardigheden ontwikkelen.” 

Bestuursacademie 
Nederland

‘Bibob is ons ding’
“Bibob vraagt van de 

betrokken ambtenaren 

basiskennis om door de

bomen het bos te kunnen

zien, zelfvertrouwen, 

communicatieve vaardig-

heden en het ontwikkelen

van een zesde zintuig,”

aldus Gijs Teeuwen. 
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Het RIEC in cijfers
Dat het RIEC Zuid-Holland Zuid nu al voorziet in een 
behoefte blijkt uit onderstaand overzicht van het aantal
zaken dat tot en met 30 juni 2010 is aangemeld c.q. 
behandeld.

District 1 (3 gemeenten) 10 zaken
District 2 (11 gemeenten) 16 zaken
District 3 (3 gemeenten) 6 zaken
Alle districten 1 zaak  

Totaal: 33 zaken waarvan:

Bibob-zaken           Geen Bibob-zaken 

Mensenhandel   1                   3
Hennep              1                  5
Witwassen         3                  1
Vastgoed          1                  2
Horeca               5                  5
Overig                4                  2

nieuwsRIEC nummer 3 

Wet dwangsom 
bemoeilijkt Bibob
De nieuwe Wet dwangsom Bibob bemoeilijkt
het werken met de Wet Bibob. Dat is een
van de conclusies die Rico Ligtvoet in zijn 
afstudeerscriptie ‘Wet Bibob in Brabant:
(on)geschikt?’ trekt. De Wet dwangsom 
regelt dat burgers recht hebben op een 
financiële vergoeding als de overheid beslis-
termijnen overschrijdt. Bibob-onderzoeken
naar de integriteit van burgers die een ver-
gunning of subsidie aanvragen of meedingen
naar een aanbesteding zijn vaak tijdrovend.
De beslistermijnen worden daarom nogal
eens overschreden met als gevolg een fors
aantal dwangsommen. Vertegenwoordigers
van een aantal Brabantse gemeenten waar-
schuwen ervoor dat ze op zoek gaan naar
praktische oplossingen om die dwangsom-
men te vermijden. Een voorbeeld daarvan is
het verlenen van vergunningen voordat het
Bibob-onderzoek is afgerond. Ligtvoet stelt
verder in zijn verslag dat gemeenten de Wet
Bibob heel verschillend interpreteren.

Regionale beleidslijn Bibob

Het RIEC Zuid-Holland Zuid
heeft een concept van een 
regionale beleidslijn Bibob 
opgesteld. Dit is regionaal op
ambtelijk niveau afgestemd. De
regionale beleidslijn Bibob moet
bestuurlijk nog op lokaal niveau
worden vastgesteld. In oktober
2010 licht projectleider van 
het RIEC Zuid-Holland Zuid,
Cornélie van Overbeeke, de
conceptbeleidslijn toe. Zij doet
dit in de regionale overleggen
van gemeentesecretarissen 
van de Hoeksche Waard,
Drechtsteden en Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden. Doel is
dat per 1 januari 2011 alle colle-
ges van Burgemeester en Wet-
houders een besluit hebben
genomen over de beleidslijn.

Hennep door een roze bril
Een hennepkweker uit de regio Rotterdam-Rijnmond bekeek de
wereld letterlijk door een roze bril. Totdat het hennepteam uit de
regio zijn kwekerij ontmantelde… Volgens de KLPD was het de
eerste hennepkwekerij die gebruikmaakte van energiezuinige,
innovatieve LED-verlichting. 


