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In uw brief van 30 april 2017 schrijft u over drugsafval in gemeente 
Werkendam. In deze brief geven wij u antwoord op de door u gestelde 
vragen. 

1. Kunt u aangeven of en hoeveel illegale drugsdumpingen er 
zijn geregistreerd in onze gemeente, de afgelopen 3 jaar. Zijn 
er ook cijfers vanuit Woudrichem en Aalburg bekend de 
afgelopen 3 Jaar. 

Uit navraag bij de drie gemeenten blijkt dat illegale drugsdumpingen nog 
niet goed geregistreerd worden. Er zijn dus geen representatieve, 
gemeentelijke cijfers bekend van de afgelopen 3 jaar. 

Bij de politie worden drugsdumpingen op verschillende wijzen 
geregistreerd, waardoor het niet mogelijk is om een representatief beeld te 
geven over het aantal drugsdumpingen. 

2. Is er binnen onze gemeente een beleid/aanpak wanneer er 
drugsdumpingen wordt gemeld en hoe we daarmee omgaan. 

Op dit moment zijn er alleen mondelinge afspraken met de collega's die 
buiten kantoortijden en in het weekend de calamiteitenlijn opnemen hoe 
omgegaan moet worden met drugsdumpingen. 

Met de drie gemeenten is recentelijk afgesproken dat er een gezamenlijke 
aanpak/beleid komt hoe wij hier mee om moeten gaan en de wijze waarop 
dit geregistreerd dient te worden. Dit is voor de zomerperiode gereed. 
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3. Bij de laatste dumping waren de gemeente, politie en waterschap ingeschakeld. 
Kunt u aangeven wie er op moet draaien voor de kosten en hoe hoog de kosten 
tot nu toe zijn en ook van de afgelopen jaren. 

Zoals hierboven aangegeven is de registratie van de ruimingen de afgelopen jaren niet goed 
gebeurd, dus laat staan de daarmee gepaard gaande kosten. Van de laatste dumping in 
Hank zijn de kosten wel inzichtelijk. 

Waterschap Rivierenland heeft de kosten voor haar rekening genomen van het inhuren van 
de kraan waarmee al het hennepafval dat in de sloot lag uit de sloot is gehaald. 
De gemeente heeft al het afval naar de gemeentewerf gebracht en verwerkt. De kosten 
hiervan bedroegen € 175,-. Naast het hennepafval zijn later in die week ook de 
plasticbakken, potgrond, koolstoffilters, e.d. gevonden en de kosten hiervan waren € 116,-. 
Dus de totale kosten voor de gemeente bedragen € 291,-
Daar komen ook nog de ambtelijke uren bij van de collega's die betrokken zijn bij het 
opruimen. 

4. Werken we hierin samen met Aalburg en Woudrichem en hebben we dezelfde 
aanpak/beleid. 

Het actieplan 'weerbare overheid' 2017-2018 van de drie gemeenten bevindt zich in de 
afrondende fase en wordt in juni 2017 vastgesteld door het College en ter kennisname 
aangeboden aan de gemeenteraad. In het actieplan is beschreven hoe aan de hand van 5 
stappen de (bestuurlijke) weerbaarheid van de gemeenten versterkt kan worden, zowel 
intern als extern. Het gaat om de 5 stappen: 

Bewustwording 
- Veilige werkomgeving 

Informatiepositie 
- Implementatie bestuurlijke weerbaarheid 
- Thematisch werken 

Bij de eerste drie stappen gaat het om het borgen van de aanpak en de laatste twee stappen 
zijn gericht uit de uitvoering. 

Er wordt dus gezamenlijk beleid opgesteld en ook met elkaar uitvoering aan gegeven. Eén 
van de actiepunten uit het actieplan is het opstellen van een gezamenlijke aanpak hoe 
omgegaan moet worden met het aantreffen van drugsdumpingen, zie antwoord 2. 

Daarnaast werken binnen de provincie Noord- Brabant de provincie, gemeenten, 
omgevingsdiensten, politie, waterschappen en andere organisaties samen in "Samen Sterk 
in Brabant (SSiB)". Via deze samenwerking wordt een impuls gegeven aan het toezicht en 
handhaving in de buitengebieden in onze provincie. Eén van de speerpunten is het dumpen, 
verbranden en lozen van (drugs/hennep) afval. Sinds 2016 nemen de drie gemeenten deel 
aan het SSiB. De gemeente Werkendam draagt hier jaarlijks € 7500,- aan bij. 
Dit verscherpte toezicht heeft binnen de gemeente Werkendam nog niet geleid tot het 
constateren van (drugs)dumpingen. 

Op grond van een provinciale subsidieregeling kunnen grondeigenaren, waaronder de 
gemeente, een schadeloosstelling krijgen van max. 50% als zij gedupeerd zijn ten gevolge 
van een drugsafvaldumping op hun grondgebied. Hierbij wordt wel als voorwaarde gesteld 
dat de grondeigenaar deelneemt aan het SSiB en er gelden nog enkele procedurele 
voorwaarden om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. 
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5. Is de veronderstelling juist, dat als er dumpingen zijn In onze regio dat ervan 
uitgegaan mag worden dat er ook illegale drugsfabrieken actief zijn in onze 
regio. 

Wij hebben niet de illusie dat er in onze regio geen illegale hennepkwekerijen en/of 
laboratoria zijn voor het vervaardigen van synthetische drugs. Daar zijn tenslotte ook al 
voorbeelden van bekend. 

Echter als hierover signalen worden gegeven aan de gemeente en/of de politie wordt dit met 
hoge prioriteit opgepakt en waar mogelijk vindt er direct een inval plaats door de politie. 

Daarnaast zijn diverse collega's van de gemeente, zoals de BOA's en de toezichthouders 
bouw- en woningtoezicht en milieu zeer alert op signalen van ondermijnende criminaliteit. Zij 
zijn de oren en ogen van de gemeente en alert op drugsgerelateerde ontwikkelingen. 

Gezamenlijk willen wij de georganiseerde criminaliteit bestrijden! 
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