‘s-Hertogenbosch, 15 mei 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: onorthodoxe maatregelen tegen drugs dealen en dumpen
Geacht college,
Deze week kopte het Brabants Dagblad dat de politie in Brabant een extra toename van lozingen van
drugsafval verwacht met name in afgelegen natuurgebieden. De extra dumpingen zouden te maken
hebben met de extra productie van drugs vanwege de start van het festivalseizoen.
Dergelijke dumpingen zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar leveren ook een gevaar op voor de
volksgezondheid. Daarnaast zien wij ook een toenemend veiligheidsrisico voor onze inwoners,
omdat drugsdumpers steeds brutaler worden en zich nietsontziend gedragen. Je zult als argeloze
bezoeker in een afgelegen Brabants natuurgebied maar bij toeval op dumpende criminelen stuiten.
Inmiddels is ons en u genoegzaam bekend dat het toezicht in deze gebieden verre van optimaal is.
Hoewel het CDA de inspanningen van de provincie om dit probleem aan te pakken waardeert, zien wij
toch nog een aantal mogelijkheden die zouden kunnen helpen.
Wij zouden graag zien dat uw college in overleg met politie en gemeenten enkele experimenten opzet
met alternatieve vormen van toezicht ter bestrijding van het dealen in en dumpen van drugs. Wij
denken hierbij specifiek aan het plaatsen van camerapoorten. Een natuurgebied als de Biesbosch met
slechts enkele toegangswegen zou zich wat ons betreft hiervoor prima lenen. Maar ook bij andere
natuurgebieden, zoals de Loons en Drunense Duinen, zou dit een mogelijkheid kunnen zijn. Een
andere variant is het inzetten van drones. Al eerder heeft onze fractie deze suggestie bij u neergelegd.
Gelet op het bovenstaande hebben wij voor u de volgende vragen:
1. Herkent u het door de politie geschetste beeld?
2. Bent u het met ons eens dat we ons niet bij deze dreigende werkelijkheid mogen neerleggen?
3. Bent u er, net als wij, voor in om wellicht minder orthodoxe maatregelen te treffen die dit probleem
aanpakken?
4. Ziet u mogelijkheden voor cameratoezicht en de inzet van drones? En indien ja, welke Brabantse
gebieden zouden hier volgens u voor in aanmerking komen?
5. Welke stappen heeft u inmiddels gezet naar aanleiding van onze eerder gedane suggesties ten
aanzien van de inzet van drones?
6. Welke andere (innovatieve/onorthodoxe) maatregelen ziet u bij de bestrijding van
drugsdumpingen tot de mogelijkheden behoren?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Roland van Vugt
René Kuijken
Marcel Deryckere

