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Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 20 mei 2020, ingekomen op 20 mei 2020, heeft u namens de 

CDA fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met het bericht Nederland is een walhalla voor 

drugskartels2 in dagblad De Telegraaf d.d. 18 mei jl.? 

Antwoord: Ja. 

 

2. Zijn er, in lijn met deze berichtgeving, aanwijzingen dat het aantal 

crystal meth-labs in Brabant toeneemt en xtc-labs worden vervangen 

door laboratoria waar crystal meth wordt geproduceerd? Kunt u actuele 

cijfers met ons delen? 

Antwoord: Het college is bekend met het feit dat de Nationale Politie 

zorgen heeft geuit over het groeiend aantal crystal methlabs in 

Nederland. De politie vermoedt dat een deel van de Nederlandse 

drugsproducenten mogelijk van xtc wil overstappen naar meth. Voor 

(actuele) cijfers verwijst het college naar het Landelijk Overzicht 

Synthetische Drugs 2019 en naar het onlangs verschenen jaarverslag 2019 

van de Taskforce RIEC Brabant Zeeland. 
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3. Zijn er aanwijzingen dat de activiteiten van buitenlandse drugskartels in 

Brabant toenemen en in hoeverre daarbij gebruik wordt gemaakt van de 

legale infrastructuur in onze provincie? 

Antwoord: Dat de georganiseerde criminaliteit gebruik maakt van legale 

infrastructuren is een gegeven. Dat is ook waarom we spreken over 

ondermijnende criminaliteit. Het college beschikt niet over aanwijzingen 

of informatie over toenemende activiteiten van buitenlandse drugskartels 

in Brabant, behoudens informatie verkregen uit de media. Onderzoek 

naar zware georganiseerde criminaliteit is belegd bij opsporingsinstanties 

zoals de Nationale Recherche, niet bij de provincie. 

 

4. Speelt de haven van Moerdijk, waar vorig jaar een drijvend crystal 

meth-lab werd ontdekt, hierin een rol, bijvoorbeeld in de overslag van 

(grondstoffen voor) drugs? 

Antwoord: Het college onderkent dat logistieke knooppunten, zoals 

(zee)havens, van belang zijn voor de georganiseerde criminaliteit maar 

kan over de specifieke rol van de haven Moerdijk geen uitspraken doen. 

Zie ook het antwoord op vraag 3.         

 

5. Bent of gaat u over het bovenstaande met andere overheden in 

overleg? Onderschrijft u het belang van afstemming voor een 

grensprovincie als Brabant, waarvandaan het niet ver is naar 

havensteden als Antwerpen en Rotterdam? 

Antwoord: Het college wil in dit verband wijzen op de Taskforce-RIEC 

Brabant Zeeland die zich in Brabant al jaren sterk maakt voor een brede 

en gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit als één-

overheid. Ook grensoverschrijdende aspecten van georganiseerde 

criminaliteit en specifiek de havens hebben de aandacht van de 

Taskforce-RIEC.       

 

6. Bent u bereid deze ernstige problematiek mee te nemen in de 

bestuursopdracht ‘Veilig en weerbaar Brabant’, waarover Provinciale 

Staten binnenkort debatteert? 

Antwoord: Het verkleinen van de impact van ondermijnende 

(drugs)criminaliteit op de Brabantse samenleving is en blijft prioriteit voor 

het college. In de bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant is 

vastgelegd hoe hier invulling aan wordt gegeven op een wijze die ook 

passend is bij de taken en bevoegdheden van de provincie. 

 

We stimuleren onderzoek en innovatie, bevorderen de bestuurlijke en 

maatschappelijke weerbaarheid en ondersteunen de Taskforce-RIEC. 

Tegelijkertijd moet ook duidelijk zijn dat we als provincie niet in de 

verantwoordelijkheid treden van burgemeesters, OM en politie en dat we 

dus ook niet van de opsporing en vervolging zijn.               
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7. Welke mogelijkheden ziet u om daarbij uitvoering te geven aan de 

doelstelling uit het bestuursakkoord 2020-2023 (pag. 21) om ‘de inzet van 

nieuwe innovatieve slimme middelen te stimuleren om de gezamenlijke 

slagvaardigheid van de overheden te vergroten’ (bijvoorbeeld door 

cameratoezicht in het buitengebied en ondersteuning van 

dataonderzoeken van de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland)? 

Antwoord: In de aanpak van ondermijnende criminaliteit gaat het niet 

zozeer om ‘meer en harder’ maar ook en vooral om ‘anders en slimmer’. 

De Taskforce-RIEC loopt hierin landelijk voorop met haar programma 1-

SMART overheid waarvoor ze ook financiële middelen ontving uit het 

landelijke ondermijningsfonds. Het college onderkent nadrukkelijk de 

noodzaak om te innoveren. De georganiseerde criminaliteit innoveert 

momenteel namelijk sneller dan de overheid en het overheidshandelen 

vindt daarom vaak reactief plaats.          

 

8. Bent u bereid Provinciale Staten tussentijds op de hoogte te houden 

van de resultaten van beveiligingsaanpak PASSAnT3, die zich voor een 

periode van drie jaar in een experimentele fase bevindt en wordt 

gesteund door de provincie Noord-Brabant? Zijn er nog andere van 

dergelijke veiligheidsprojecten waarin de provincie momenteel 

participeert of voornemens is dat te gaan doen? 

Antwoord: Het college is zeker bereid u hier bij gelegenheid nader over 

te informeren. In het bestuursakkoord staan verder enkele 

(veiligheids)projecten genoemd waarin de provincie participeert of 

voornemens is te participeren. We noemen het Centrum voor 

Ondermijningsstudies, het Platform Veilig Ondernemen, de Landelijke 

Actieagenda Vakantieparken en Samen Sterk in Brabant (veilig 

buitengebied). 

 

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

genomen besluit, 

 

Namens deze,  

 

N. Wester 

Programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur 

 

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling 

door het 
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College, digitaal door de verantwoordelijk programmamanager 

ondertekend) 

 


