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Schriftelijke Vragen:
‘Aanpak drugsproductie- en criminaliteit’
Onlangs verscheen in NH-nieuws een bericht over de toename van harddrugsproductie in
Noord-Holland. *)
Naar aanleiding van dit bericht heeft de SP-fractie de volgende vragen:
1. Kent u het bericht?
2. Deelt u de mening van de SP-fractie dat dit een zeer verontrustend bericht is?
3. Deelt u de mening van de SP-fractie dat de ontwikkelingen, zoals in dit bericht
beschreven staan, een gezamenlijke aanpak vergen, daar zij te groot zijn voor
een enkel politiekorps of een enkele gemeente?
4. Acht u de afzonderlijke Veiligheidsregio’s in onze provincie voldoende toegerust
en capabel om dergelijke beschreven ernstige problematiek aan te kunnen
pakken? Graag een toelichting.
5. Is het u bekend of een gezamenlijke aanpak reeds in werking is getreden?
Zo ja, kunt u een toelichting geven?
6. In hoeverre wordt er informatie uitgewisseld met andere provincies, in het
bijzonder met de provincie Noord-Brabant, welke langdurige ervaring heeft met
de aanpak van harddrugsproductie?
7. De Commissaris van de Koning is volgens zijn taakomschrijving
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de provincie. Bovendien
- zo staat tevens in de taakomschrijving - coördineert de commissaris de
hulpdiensten als een ramp in meerdere gemeenten gebeurt.
Deelt u de mening van de SP-fractie dat de in het artikel beschreven
ontwikkelingen alle kenmerken van een ramp in zich hebben? Te denken valt
aan milieudelicten, mogelijke intimidatie van omwonenden, brand- en
ontploffingsgevaar van drugslaboratoria, witwasoperaties, enzovoort. Graag een
toelichting.
8. Welke relatie legt GS tussen beschreven problematiek en het verschijnsel
‘ondermijning’? In hoeverre kunnen we hier spreken van overlapping?
Graag een uitgebreide toelichting op uw antwoord.
9. Is de Commissaris van de Koning voornemens om in dit geval zijn
coördinerende taak op zich te nemen? Graag een toelichting.
Zo ja: hoe gaat de CdK deze coördinerende rol oprichten, invullen en uitvoeren?
Op welke termijn gaat hij hier actie op ondernemen, en met welke
instituties treedt hij in overleg hierover?
Zo nee: welke motivatie heeft de CdK om dit niet te gaan doen?
*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/269792/harddrugsproductie-is-hot-in-noord-hollandmet-havens-schiphol-amsterdam-en-buitengebieden
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