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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over de vondst van een synthetisch drugslab in Nieuw-Roden

Geachte heer Blinde,

ln uw brief van 31 juli 2021 stelde u een aantal vragen over de vondst van een

synthetisch drugslab in Nieuw-Roden. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

Bent u bereid om bij de Minister van Justitie de huidige hachelijke situatie promi-
nent onder de aandacht te brengen en aan te dringen op meer en directe actie
vanuit het Rijk?

Antwoord 1

ln gezamenlijkheid hebben alle commissarÍssen van de Koning zich - door
middel van een brief aan de informateur - recentelijk uitgesproken voor
meer inzet van de Rijksoverheid in de aanpak van ondermijnende crimina-
liteit. Onder andere door:
o voldoende structurele middelen vrijte maken, bijvoorbeeld door het

ondermijningsfonds een structureel karakter te geven;
. de informatie-uitwisseling tussen overheden onderling en met partners

te verbeteren en;
. een substantiële integrale versterking van de gehele strafrechtsketen.
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Vraag 2

Bent u bereid om bij de Minister van Justitie te pleiten voor een veel strenger
regiem tegen ondermijnende misdaad zoals hogere gevangenisstraffen, veel
striktere regelgeving en meer budget voor harde repressie?

Antwoord 2

Zie antwoord 1

Vraag 3

Bent u bereid om aan te geven bij de Minister van Justitie dat er in Veenhuizen

altijd een kamer vrij is voor zware criminelen die geen thuis behoren te hebben
in onze vrije samenleving?

Antwoord 3

Over de plaatsing van gedetineerden hebben wij, gelet op onze taken en

bevoeg dh eden, gee n zeg gensch a p.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

wa.coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevrouw Drs. J. Klijnsma 
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9400 AC ASSEN 
 
31 juli 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen drugslab Nieuw-Roden 
  
Geachte Voorzitter,   
 
Op 30 juli 2021 is er opnieuw een synthetisch drugslab aangetroffen in Drenthe. Deze keer in een 
woonwijk in Nieuw-Roden waar veel jonge gezinnen met kinderen wonen. De verwoestende en 
levensgevaarlijke effecten van deze drugs zijn u inmiddels ongetwijfeld bekend. Zo kan iemand direct 
verslaafd raken na éénmalig gebruik van Crystal Meth en zijn de grondstoffen, giftige chemicaliën, 
zeer ontvlambaar en schadelijk voor het milieu. 
  
Uit het jongste voorval in Nieuw-Roden blijkt de razendsnelle opmars van de georganiseerde 
misdaad in Drenthe en in de rest van Nederland. Dat maakt JA21 Drenthe zeer ongerust. 
De organisaties achter de synthetische drugsproductie maken van Nederland zo onderhand een 
narcostaat. Ook in Drenthe is het alle hens aan dek. Ook hier wordt er immers steeds meer 
drugsafval gevonden en laten alle cijfers zien dat Drenthe steeds meer in beeld is bij ondermijnende, 
internationale drugscriminelen.  
  
Volgens het Italiaans Openbaar Ministerie is Nederland naïef als het gaat om de maffia en de 
georganiseerde misdaad. Naast het gegeven dat Nederland logistiek interessant is voor 
drugscriminelen, hebben wij volgens de Italianen ook een mentaliteitsprobleem. Zo maken wij het 
zware criminelen veel te gemakkelijk in Nederland. 
  
JA21 Drenthe lijdt niet aan het mentaliteitsprobleem wat de Italianen, experts op dit gebied, 
waarnemen. Gezien het feit dat ondermijnende misdaad nu al plaatsvindt midden in onze dorpen en 
woonwijken en we allemaal een veilige samenleving nastreven heeft mijn fractie (opnieuw) de 
volgende vragen aan GS: 
  

1. Bent u bereid om bij de Minister van Justitie de huidige hachelijke situatie prominent onder 
de aandacht te brengen en aan te dringen op meer en directe actie vanuit het Rijk? 

2. Bent u bereid om bij de Minister van Justitie te pleiten voor een veel strenger 
regiem tegen ondermijnende misdaad zoals hogere gevangenisstraffen, 
veel striktere regelgeving en meer budget voor harde repressie? 

3. Bent u bereid om aan te geven bij de Minister van Justitie dat er in Veenhuizen altijd een 
kamer vrij is voor zware criminelen die geen thuis behoren te hebben in onze vrije 
samenleving? 

                                                                                                                                                                                      
Namens de fractie van JA21 Drenthe, 
                
Thomas Blinde 

 


