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Datum
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Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2250142/4566525
Uw kenmerk

Bij brief van 15 juli 2019, ingekomen op 16 juli 2019, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.H.M. (Jochem) Spoorendonk

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 29 26 60 40

1. Bent u het met de minister van Justitie en Veiligheid eens dat gebruikers van
drugs medeverantwoordelijk zijn voor het in stand houden van een drugsindustrie,
waarvan onschuldige mensen het slachtoffer zijn?
Antwoord: Het college erkent dat het gebruik van harddrugs van invloed is op de
productie van harddrugs. Zonder consumptie geen productie. Het college maakt
zich ernstig zorgen om de productie van drugs en problematisch drugsgebruik in
Noord-Brabant. Het college onderstreept dat volgens landelijk beleid
drugsgebruik niet strafbaar is.
2. Wat vindt u van het huidige festival- en evenementenbeleid, waarbij de
verantwoordelijkheid voor de aanpak van drugs grotendeels bij de organisatie van
het festival/evenement ligt? Is dit beleid volgens u voldoende effectief? Waar ziet u
punten voor verbetering?
Antwoord: Het college wil vooropstellen dat gemeenten verantwoordelijk zijn
voor het opstellen van beleid en vergunningverlening rondom de organisatie van
festivals en evenementen in hun gemeenten. Het college is van oordeel dat
organisatoren terecht de primaire verantwoordelijkheid dragen voor de
veiligheid op een evenement. Dit laat onverlet dat veiligheid te allen tijde een
gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft van organisatoren en de lokale
overheid. De burgemeester is immers ook belast met het toezicht op
evenementen en handhaving van de openbare orde.
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3. Op welke van de in Brabant gehouden (muziek)festivals wordt veelvuldig drugs
gebruikt of verhandeld?
Antwoord: Het college beschikt niet over cijfers betreffende drugsgebruik op
Brabantse (muziek)festivals. Het Trimbos-instituut heeft enkele kerncijfers
middels de Nationale Drugs Monitor maar die zijn niet uitgesplitst per
provincie/gemeente of evenement/festival. Handel in drugs is strafbaar en
daarvan heeft de Nationale Politie en het Openbaar Ministerie enkele kerncijfers
maar wederom niet uitgesplitst per festival.
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4. Hoeveel strafbare feiten uit de Opiumwet zijn er in het afgelopen jaar bij deze
festivals geconstateerd? Indien mogelijk een uitsplitsing naar strafbaar feit en naar
festival.
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3.
5. Geregeld bereiken ons berichten over drugsgebruik en -handel rondom
(amateur)voetbalwedstrijden in Brabant. Zijn hierover cijfers beschikbaar, zoals een
registratie van het aantal strafbare feiten en hun aard?
Antwoord: Het college beschikt niet over cijfers over drugsgebruik, en -handel
rondom (amateur)voetbalwedstrijden.
6. Zijn er andere evenementen in Brabant, waarvan bekend is dat er veel
drugsgebruik/-handel plaatsvindt? Indien ja, welke?
Antwoord: Het college sluit niet uit dat drugsgebruik, en –handel ook op andere
evenementen voorkomt. Het college beschikt niet over deze cijfers.
7. Het vorige college van Gedeputeerde Staten, periode 2015-2019, wilde
dancefestivals in de regio meer ruimte bieden, met tijdelijke vergunningen of door
extra faciliteiten beschikbaar te stellen. Hoe denkt dit college hierover?
Antwoord: Vergunningverlening voor festivals is een verantwoordelijkheid van de
gemeente waar het betreffende dancefestival plaatsvindt. Wij zijn niet
voornemens om voor dancefestivals extra faciliteiten beschikbaar te stellen, maar
dancefestivals kunnen wel gebruik maken van provinciale regelingen indien hun
doelstellingen aansluiten bij de beleidsdoelen behorende bij die regelingen.
8. Ziet u mogelijkheden om (extra) eisen te stellen, bijv. t.a.v. drugspreventie en
handhaving, aan festivals en evenementen die de provincie financieel of op andere
wijze(n) ondersteunt? Indien ja, welke?
Antwoord: Het college ziet hier geen mogelijkheden. Het is aan de gemeenten
om op het genoemde terrein te handhaven en aan preventief beleid te doen. Het
college zet zich in zijn algemeenheid wel in voor het tegengaan van
problematisch drugsgebruik en het stimuleren van een gezonde levensstijl.
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9. Bent u bereid om met de Brabantse festival-/evenementenbranche en andere
betrokken partijen, zoals verslavingsinstelling Novadic-Kentron, in gesprek te gaan
over hoe het gebruik van en de handel in drugs tijdens festivals/evenementen te
verminderen?
Antwoord: Het college ziet hier voor de provincie geen primaire
verantwoordelijkheid. Het college zet zich in zijn algemeenheid wel in voor het
tegengaan van problematisch drugsgebruik en het stimuleren van een gezonde
levensstijl.
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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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