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Behandeld door team Water, Bodem en Milieu (0592) 36 55 55
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over toename drugsdumping en drugsproductie

Geachte heer Blinde,

ln uw brief van 4 maart 2021 stelde u een aantal vragen over de toename van
drugsdumping en drugsproductie. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
Gezien de stijgende problematiek en urgentie, is GS bereid op korte termijn een
nieuwe bijeenkomst te organiseren van het RIEC?

Antwoord 1
ln het Presidium is afgesproken om op 9 juni 2021 een besloten bijeenkomst te organiseren, waarin de leden van Provinciale Staten door het
RIEC worden geïnformeerd over de aanpak van ondermijning in Drenthe.
De uitnodiging en het programma voor deze bijeenkomst worden eind
mei verstuurd.

Vraag 2
De provincie heeft een oren-en-ogen-rol wanneer het gaat om ondermijning.

ls

bereid met de waterschappen in gesprek te gaan om de optie van het meten
naar afvalstoffen van synthetische drugs bij rioolwaterzuiveringsinstallaties te onderzoeken? Dit kan immers bijdragen aan het verschaffen van een completer
beeld betreffende drugsproductie. De landelijk portefeuillehouder Drugs van de
politie geeft immers aan dat hij momenteel niet zeker is of de cijfers een representatief beeld weergeven.
GS

2

Antwoord 2
ln beginsel is dit een aangelegenheid tussen de politie, het openbaar
ministerie en de waterschappen en heeft de provincie hier geen taak of
verantwoordelijkheid in. ln de bijeenkomst op 9 juni 2021 is er alle gelegenheid om dit ondervverp aan de orde te stellen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevrouw Drs. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
4 maart 2021
Betreft: Schriftelijke vragen toename drugsdumping en drugsproductie
Geachte Voorzitter,
Het aantal aangetroffen productielocaties van synthetische drugs in Drenthe zoals XTC en Crystal
Meth is in 2020 gestegen met 300% ten opzichte van 2019. Ook was er een schrikbarende stijging
van het aantal aangetroffen dumplocaties in 2020 ten opzichte van 2019, namelijk 5 maal zoveel.
JA21 vindt een leefbaar platteland zeer belangrijk. Daar past deze stijgende drugsproductie niet bij.
Immers, aanbod creëert vraag. Het is slechts wachten op een drugs-epidemie volgens internationale
experts.
Synthetische drugs zijn namelijk verre van onschuldig. Crystal Meth is extreem giftig, verslavend en
destructief. Het heeft niet voor niets de bijnaam: the Devil’s Candy. Eenmalig ‘experimenteren’ kan
een levenslange verslaving opleveren. Dat wil je mensen, gezinnen en gemeenschappen niet
aandoen. JA21 wil dat mensen regie hebben over hun eigen leven.
Aangezien de laatst geplande bijeenkomst van het RIEC gepland stond op 25 maart 2020, maar deze
om begrijpelijke redenen geannuleerd is (begin Corona), stelt de fractie van JA21 u de volgende
vragen:
1. Gezien de stijgende problematiek en urgentie, is GS bereid op korte termijn een nieuwe
bijeenkomst te organiseren van het RIEC?
2. De provincie heeft een oren-en-ogen-rol wanneer het gaat om ondermijning. Is GS bereid
met de waterschappen in gesprek te gaan om de optie van het meten naar afvalstoffen van
synthetische drugs bij rioolwaterzuiveringsinstallaties te onderzoeken? Dit kan immers
bijdragen aan het verschaffen van een completer beeld betreffende drugsproductie. De
landelijk portefeuillehouder Drugs van de politie geeft immers aan dat hij momenteel niet
zeker is of de cijfers een representatief beeld weergeven.
Met vriendelijke groet,
Namens JA21,
Thomas Blinde

