‘s-Hertogenbosch, 20 december 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: GHB in Brabant
Geacht college,
In de afgelopen weken zag Nederland in de documentairereeks Tygo in de GHB het
schrikbarende gebruik van GHB onder jongeren in o.a. West-Brabant.
Het is algemeen bekend dat de productie en het gebruik van (hard)drugs in onze provincie een
groot en wijdverbreid probleem zijn. GHB is daar helaas maar een van de vele voorbeelden van.
Tygo in de GHB schetst een onthutsend beeld van het gebruik van, de verslaving aan en de
gevolgen van GHB voor de Brabantse samenleving. De serie laat zien hoe deze en andere drugs
zowel mensen als de samenleving kapot maken.
Drugspreventie, verslavingszorg en drugsbestrijding zijn geen kerntaken van de provincie, maar
de zorgwekkende situatie in specifiek Brabant vraagt om actie. De overheid heeft immers een
verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van de samenleving tegen de gevaren en
gevolgen van drugs.
En ook de provinciale overheid moet hier haar verantwoordelijkheid nemen, vindt het CDA.
Daarom de volgende vragen:
1. Bent u bekend met de documentairereeks Tygo in de GHB, uitgezonden door de EO op
NPO3?
2. Zijn er cijfers bekend over het gebruik van GHB in Brabant?
a. Indien ja, wat zijn deze cijfers?
b. Indien niet, is het mogelijk deze cijfers voortaan te gaan verzamelen en bijhouden?
3. In Tygo in de GHB komt het beeld naar voren dat er in Brabant te weinig verslavingszorg is.
a. Herkent u dit beeld?
b. Bent u bereid om, in samenwerking met andere overheden en de verslavingszorg, dit
probleem aan te pakken?
4. Brabant heeft de ambitie om te komen tot nul verkeersdoden. In Tygo in de GHB komen
verschillende momenten naar voren dat mensen onder invloed van drugs achter het stuur
kruipen en zich in het verkeer begeven.
a. Zijn er cijfers bekend over drugsgebruik in het Brabantse verkeer?
b. Kent de verkeersveiligheidscampagne Brabant gaat voor NUL verkeersdoden een
preventieve aanpak t.a.v. drank- als drugsgebruik in het verkeer?
Indien niet, waarom niet?
c. Vinden er voorafgaand aan, tijdens en na Brabantse evenementen, zoals festivals,
preventie, drugstesten en controles plaats?
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5. In Tygo in de GHB zien we op een gegeven moment hoe de politie een GHB-gebruiker van
de weg haalt. Na enkele uren in de cel treden zulke heftige ontwenningsverschijnselen op dat
de persoon volgens een arts een nieuwe dosis nodig heeft. Zonder verhoor of sanctie wordt
de persoon op straat gezet. De kans dat deze persoon opnieuw GHB gebruikt, in de auto
stapt en zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengt is groot.
a. Is bij u bekend hoe vaak situaties als deze in Brabant voorkomen?
b. Bent u bereid om samen met bijvoorbeeld de politie en Rijksoverheid te onderzoeken
hoe situaties als deze in de toekomst tegen te gaan?
6. De tekortschietende politiecapaciteit in onze provincie is al lange tijd een bron van zorg.
Hierover hebben Provinciale Staten al eerder uitspraken gedaan en de minister van Justitie
en Veiligheid heeft onze provincie extra agenten toegezegd.
Is deze extra capaciteit volgens u voldoende om in de aanpak van het Brabantse
drugsprobleem wezenlijk verschil te kunnen maken?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
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