Drugsafvaldumpingen
Datum
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In Noord-Brabant vonden in 2014 bijna 200 dumpingen van afval dat vrijkomt bij
de productie van synthetische drugs. Het aantal dumpingen neemt jaarlijks toe en
steeds worden nieuwe manieren gebruikt om het afval te dumpen zoals in
oppervlaktewater, riolen en gierputten. Hierdoor verslechtert onze
leefomgeving. De chemische stoffen tasten de milieukwaliteit aan en er
bestaat gevaar voor blootstelling aan de stoffen voor mensen en dieren.
Daarnaast draaien grondeigenaren op voor de opruimingskosten.
Op de lange termijn streeft de provincie ernaar om het dumpen van afval
dat vrijkomt bij de productie van synthetische drugs helemaal te voorkomen.
Op de korte termijn wil de provincie gedumpt synthetisch drugsafval zo snel
mogelijk opruimen om milieu- en blootstellingsrisico’s te voorkomen en
gedupeerde grondeigenaren schadeloos te stellen voor de
opruimingskosten.

Hoe komen we van ambities naar concrete doelen?
Het realiseren van deze ambitie is alleen mogelijk door de samenwerking met
andere overheidspartners te versterken. Belangrijke partners zijn omgevingsdiensten,
gemeenten, politie, OM, ministerie van V&J, RIEC’s en Tascforce BZ. We kunnen
gebruik maken van elkaars expertises en bevoegdheden en informatie uitwisselen.
Zo kan de overheid drugscriminaliteit effectief bestrijden. Bijvoorbeeld door
samenwerking bij toezicht en aanpak van leegstand.
Er is al veel bereikt, maar we zijn er nog lang niet. De doelen voor 2016-2019 zijn:


Voorkomen van schade aan het milieu als gevolg van dumpen van drugsafval



Voorkomen van dumpen van drugsafval onder andere via mestkelders, riolen,
uitrijden op zandwegen, verbranden, in/op de bodem of in oppervlaktewater



Voorkomen dat leegstaande gebouwen zowel in stedelijk- als buitengebied
worden gebruikt voor het produceren van synthetische drugs



Bevorderen dat burgers en bedrijven dumpingen van drugsafval en van
drugslaboratoria herkennen en dit ook bij de politie en omgevingsdiensten
melden



Bevorderen dat ook gebruikers van synthetische drugs zich bewust worden
van de gevolgen van drugsproductie voor samenleving en milieu



Verbeteren van het verzamelen en uitwisselen van informatie tussen politie en
het bestuurlijk preventief toezicht op bedrijven



Zorgen dat eigenaren de kosten voor het opruimen van drugsafval (liefst
geheel) vergoeden



Bevorderen dat criminelen de maatschappelijke kosten waaronder de
opruimingskosten betalen en dat gebruikers daaraan bijdragen

Hoe vertalen we doelen naar resultaten?
Er komt een gezamenlijk actieplan waar alle partners bij betrokken zijn. De
provincie stelt voor in overleg met de partners de volgende actielijnen uit te werken:
Actielijn 1: Opruimen drugsafval


Actualiseren handboek ‘Wie doet wat’



Verder bevorderen en verbeteren van meldingen en aangiften van
drugsafvaldumpingen voor opsporing en inzicht in maatschappelijke kosten



Onderzoek naar milieuverantwoorde en kosteneffectieve verwerking van het
drugsafval, vermengde mest, aangetaste gewassen, grond en (riool)water.

Actielijn 2: Voorkomen productie synthetische drugs


Aanpakken leegstaande gebouwen bijvoorbeeld door preventief toezicht



Verstoren aanvoer grondstoffen, laboratoria-benodigdheden en kennis



Samen sterk in Brabant vergroten en versterken (SSIB: samenwerkingsverband
toezichthoudende instanties).

Actielijn 3: Stimuleren melding en aangifte


Bevorderen herkenning van signalen dat er een lab aanwezig is, bijvoorbeeld
door verspreiding geurkaarten, bewustwording breed publiek, voorlichting
toezichthouders



Bevorderen meldings- en aangiftebereidheid slachtoffers
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Actielijn 4: Verbeteren informatie-uitwisseling tussen justitiële en bestuurlijke
overheden


Voor vergroting van de pakkansperceptie



Voor monitoring en evaluatie actieplan

Actielijn 5: Veroorzaker en gebruiker betalen de kosten


Uitvoeren subsidieregeling voor de opruimkosten



Bevorderen dat er een fonds komt voor de maatschappelijke kosten,
gefinancierd door de criminelen en gebruikers

Pilots E-nose
In opdracht net het Openbaar Ministerie heeft Biosoil een E-nose ontwikkeld die
drugs-gerelateerde stoffen kan herkennen. De OMWB, provincie en gemeenten
ontwikkelen een aantal pilot onderzoeken in riolen om laboratoria op te sporen
(uitvoering in 2016)

Onderzoek naar gedrag van synthetisch drugsafval in de bodem
Doel van het onderzoek is het verspreidingspatroon en de eventuele biologische
afbreekbaarheid van synthetische drugsafval in de bodem te karakteriseren.
OMWB, provincie en NFI (Nationaal Forensisch Instituut) voeren het onderzoek. Op
dumpplaatsen nemen ze bodemmonsters op verschillende diepten en verschillende
momenten (Geofoxx). De monsters worden geanalyseerd op drugs-gerelateerde
stoffen (NFI) en biologische afbraak van stoffen (Orvion, specialist in biologische
afbraak).

Verhogen betrokkenheid Hogescholen bij onderzoek en aanpak
Eerste gesprekken met Hogescholen vinden binnenkort plaats.
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