Massaal protest
in Lierop
Zo’n duizend liefhebbers van
motorcross protesteerden
gisteravond in Lierop tegen de
dreigende sluiting van circuit
De Herselse Bossen.
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Rechter vindt beleid te zwart-wit

Huis niet altijd op
slot bij wietteelt
Een burgemeester mag niet
zonder meer een woning sluiten na
drugsvondst. Hij moet van de rechter
alle belangen zorgvuldig afwegen.
Manon van den Brekel
Anneke Liebrand
Nuenen

Een moeder en haar volwassen
dochter uit Nuenen mogen in hun
huis blijven wonen ondanks de
vondst van zes kilo gedroogde
hennep in hun woning. De rechter
deed in november een uitspraak
van die strekking, maar de gemeente Nuenen ging in hoger beroep. Nu burgemeester Maarten
Houben het hoger beroep intrekt,
is de uitspraak definitief.
Het is de eerste keer dat in Zuidoost-Brabant een burgemeester is
teruggefloten bij het toepassen
van de Wet Damocles. Op grond
van die wet mogen burgemeesters
een woning sluiten na een drugsvondst. Dit gebeurde het afgelopen jaar vele tientallen keren in
Zuidoost-Brabant.
Ook de Bossche voorzieningenrechter Joyce Lie wees gisteren bij
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een kort geding over een sluiting
van een Lieshoutse boerderij wegens 450 hennepplanten nadrukkelijk op de ruimte die de wet aan
burgemeesters laat om, juist bij
‘burgerwoningen’, eerst te waarschuwen voordat er definitief
wordt gesloten. Lie merkte op dat
Brabantse burgemeesters die stap

Hartstikke goed dat
de rechter deze
uitspraak heeft
gedaan
–jurist Michel Vols

nu te veel lijken over te slaan.
Michel Vols, adjunct-hoogleraar
openbare-orderecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, verwacht
dat de uitspraak in de Nuenense
zaak gevolgen zal hebben voor anJaargang 105
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dere zaken: ,,Hiermee lijkt het
rücksichtslos toepassen van de
Wet Damocles ten einde. Soms is
zo’n woningsluiting nodig, maar
soms heeft het disproportionele
gevolgen. In dit geval is het hartstikke goed dat de rechter deze
uitspraak heeft gedaan.”
Advocaat Bob de Jong van Oomes Advocaten in Son en Breugel
slaagde erin de woningsluiting
van zijn Nuenense cliënte te voorkomen. Zij heeft zware psychische problemen en stond onder
bedreiging de hennepdrogerij toe
in haar woning. De Jong: ,,De
rechter zegt dat de burgemeester
naar deze omstandigheden moet
kijken en niet zomaar mag sluiten.”
Jurist Vols verwacht dat burgemeesters hun besluiten in de toekomst veel uitvoeriger gaan motiveren, om te voorkomen dat de
rechter ze terugfluit. Om huisuitzettingen van schrijnende gevallen te voorkomen, moet de wetgever ingrijpen, meent Vols. ,,Maar
mijn indruk is dat dit niet snel aan
de orde komt, zeker niet na dat
boek van Pieter Tops en Jan Tromp
over criminaliteit in Brabant.”
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