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0nderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over bericht onderzoek naar mensensmokkel op vliegveld Groningen Airport Eelde

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief van 8 juni 2020 stelde u een aantal vragen over een bericht over onderzoek naar mensensmokkel op vliegveld Groningen Airport Eelde. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag

1

Deelt u de zorgen van de ChristenUnie over het toezicht op vliegveld Groningen

Airport Eelde?
Antwoord

1

Wij zien op grond van het door u aangehaalde bericht geen reden om te twijfelen aan de

kwaliteit van het op Groningen Airport Eelde uitgeoefende toezicht.

Vraag 2
Bent u het met de ChristenUnie-fractie eens dat voorkomen moet worden dat
Groningen Airport Eelde een makkelijke route is voor criminelen?

Antwoord 2
Wij delen uw zorg, maar vertrouwen op de instanties die belast zijn met het toezicht op de
luchthavens, waaronder Groningen Airport Eelde. Het personeel van de luchthaven en de
Koninklijke Marechaussee hebben in het door u aangehaalde geval signalen onderkend en
er is opgetreden.

2

Vraag 3
Bent u bereid om in gesprek te gaan met Groningen Airport Eelde over de wijze waarop het toezicht
geregeld is, ook als het gaat om andere vormen van ondermijnende criminaliteit en tegen welke problemen het vliegveld daarbij eventueel aanloopt?

Antwoord 3
Het voorkomen van ondermijnende criminaliteit is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de luchthaven ligt primair bij Groningen

Airport Eelde en de Koninklijke Marechaussee. Ook in het kader van de samenwerking
binnen het Regionaal lnformatie-en Expertise Centrum Noord (hierna: RIEC-Noord) is hier
aandacht voor. Daar waar nodig wordt door onze commissaris van de Koning, als lid van
de Stuurgroep van het RIEC-Noord, binnen de Stuurgroep aandacht voor dit onderwerp
gevraagd.
Ter uitvoering van een aanbeveling

uit

het ondermijningsbeeld Noord-Drenthe 2019,

wordt

in opdracht van de lokale driehoek een integraal ondermijningsbeeld opgesteld voor
Groningen Airport Eelde. Het integraal ondermijningsbeeld geeft inzicht in hoeverre en op

welke wijze er sprake is van ondermijnende criminaliteit op Groningen Airport Eelde. Oplevering hiervan wordt eind van dit jaar verwacht.

De lnspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt op dit moment hoe de Koninklijke Marechaussee (KMar) mensensmokkel aanpakt op o.a. luchthavens.
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Vraag 4
Bent u bereid dit onderwerp zo nodig bij het RIEC op de agenda te zetten?

Antwoord 4
Zie antwoord bij vraag 3

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
md/coll

secÍetans

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 8 juni 2020
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, over bericht onderzoek naar
mensensmokkel op vliegveld Groningen Airport Eelde
Geachte mevrouw Klijnsma,
De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat
er onderzoek gedaan wordt naar mensensmokkel op vliegveld Groningen Airport
Eelde (https://www.rtvnoord.nl/nieuws/711248/Onderzoek-naar-aanpakmensensmokkel-op-onder-meer-Groningen-Airport-Eelde).
Hoewel het nu over mensensmokkel gaat, kunnen wij ons voorstellen dat een
luchthaven als Groningen Airport Eelde ook een makkelijke route is voor andere
vormen van ondermijnende criminaliteit, zoals drugssmokkel, omdat er minder
toezicht is.
De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:
1. Deelt u de zorgen van de ChristenUnie over het toezicht op vliegveld Groningen
Airport Eelde?
2. Bent u het met de ChristenUnie-fractie eens dat voorkomen moet worden dat
Groningen Airport Eelde een makkelijke route is voor criminelen?
3. Bent u bereid om in gesprek te gaan met Groningen Airport Eelde over de wijze
waarop het toezicht geregeld is, ook als het gaat om andere vormen van
ondermijnende criminaliteit en tegen welke problemen het vliegveld daarbij
eventueel aanloopt?
4. Bent u bereid dit onderwerp zo nodig bij het RIEC op de agenda te zetten?
Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Christenunie,
Bernadette van den Berg
Statenfractie ChristenUnie
b.vandenberg@drentsparlement.nl

