‘s-Hertogenbosch, 15 juli 2019
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: drugsgebruik/-handel bij Brabantse evenementen
Geacht college,
Op pag. 8 van het bestuursakkoord 2019-2023, getiteld ‘Kiezen voor Kwaliteit’, staat in de cultuurparagraaf: Mede
dankzij de aanwezigheid van een groot aantal kunstvakopleidingen, het grote aanbod aan festivals, musea en
een stevig cultureel ecosysteem is Brabant de derde culturele regio van Nederland. 1
Brabant kent een rijk evenementenaanbod, waarvan ieder jaar tienduizenden mensen genieten. Dat moet zo
blijven.
Afgelopen week berichtten o.a. De Telegraaf2, Omroep Brabant3 en de Volkskrant4 over het gebruik van en de
handel in drugs tijdens festivals. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA voor u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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?
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?
Op welke van de in Brabant gehouden (muziek)festivals wordt veelvuldig drugs gebruikt of verhandeld?
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.
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?
Zijn er andere evenementen in Brabant, waarvan bekend is dat er veel drugsgebruik/-handel plaatsvindt?
Indien ja, welke?
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 stellen5. Hoe denkt dit
college hierover?
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?
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?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt.
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere
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