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van het CDA
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Ons kenmerk
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Geachte heer Deryckere,

Uw kenmerk

Uw brief d.d. 20 december 2018

Bij brief van 20 december 2018, ingekomen op 20 december 2018, heeft u
namens de Statenfractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.J. (Jolanda) Schneider - Teering
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(06) 27745054
Email

1. Bent u bekend met de documentairereeks Tygo in de GHB, uitgezonden
door de EO op NPO3?

jschneider@brabant.nl

Antwoord: Ja

-

2. Zijn er cijfers bekend over het gebruik van GHB in Brabant? Indien ja, wat
zijn deze cijfers? Indien niet, is het mogelijk deze cijfers voortaan te gaan
verzamelen en bijhouden?
Antwoord: Nee. Brabantse ziekenhuizen hebben sinds het najaar van 2018 hun
registratie van GHB – patiënten verbeterd. Tot nu toe is de omvang van het
gebruik in Brabant nog giswerk. Er zijn wel landelijke cijfers bekend: 40.000 tot
50.000 Nederlandse volwassenen gebruikten GHB ‘in het afgelopen jaar’ (0,30,5%), dat ligt in de buurt van 1 op 300 volwassenen (Trimbos instituut, 2018).

3. In Tygo in de GHB komt het beeld naar voren dat er in Brabant te weinig
verslavingszorg is.
a. Herkent u dit beeld?
Antwoord: Nee. Het verslavingsinstituut Novadic-Kentron heeft een groot bereik
in Brabant en geeft zelf aan een goede ingang te hebben bij de scene van GHB
- gebruikers.

b. Bent u bereid om, in samenwerking met andere overheden en de
verslavingszorg, dit probleem aan te pakken?

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd

Bijlage(n)

Antwoord: Nee. De provincie heeft geen directe taken ten aanzien van
verslavingszorg. Verder heeft de verantwoordelijke staatssecretaris van
volksgezondheid naar aanleiding van de recente berichtgeving een evaluatie
naar het drugsbeleid gestart.
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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?
Antwoord: Nee. Uit onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (Factsheet Drugs- en geneesmiddelengebruik in het verkeer,
SWOV, 2015) blijkt dat ongeveer 4% van de automobilisten in Europa met
drugs en/of geneesmiddelen in zijn lichaam aan het verkeer deelneemt. In
Nederland lag dit aandeel met 3,4% lager. Brabantse cijfers zijn niet bekend.

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?
Antwoord: Ja. Preventie van alcohol- en drugsgebruik in het verkeer is een
urgent vraagstuk en daarom een belangrijk thema in zowel het Brabants
Verkeersveiligheidsplan 2016-2020 als de campagne Brabant gaat voor Nul
Verkeersdoden.

c. Vinden er voorafgaand aan, tijdens en na Brabantse evenementen, zoals
festivals, preventie, drugstesten en controles plaats?
Antwoord: Ja. De politie houdt alcohol- en drugscontroles in weekenden en
rondom evenementen, onder andere met speekseltest. Doel is deels zorgen voor
een preventieve uitstraling, maar voornamelijk repressieve acties.

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?
Antwoord: Nee (navraag politie, er wordt geen registratie bijgehouden)

b. Bent u bereid om samen met bijvoorbeeld de politie en Rijksoverheid te
onderzoeken hoe situaties als deze in de toekomst tegen te gaan?
Antwoord: Nee. De staatssecretaris van volksgezondheid heeft op basis van de
recente berichtgeving aangegeven dat hij wil weten hoeveel mensen in
Nederland GHB gebruiken en of het beleid tegen die drug effectief is. Dat heeft
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hij in oktober in de Tweede Kamer gezegd na vragen van het CDA. Wij volgen
het onderzoek van de staatssecretaris.
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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?

/

Antwoord: Nee. De aanpak van ondermijnende (drugs)criminaliteit vereist meer
dan enkel strafrechtelijke interventies van politie en OM. Het vereist een breed
pakket aan zowel preventieve als repressieve maatregelen, met een coalitie van
overheid, bedrijfsleven en samenleving. Om deze brede aanpak te
ondersteunen krijgen de Brabantse regio’s 20,5 miljoen euro uit het
zogenoemde ondermijningsfonds van minister Grapperhaus. We stellen vast dat
daarmee toch in ieder geval een stevige impuls wordt gegeven aan de aanpak
in Brabant.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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