Factsheet Samen tegen dumpen
De feiten over de dumpingen van drugsafval op een rijtje.
Wat is (synthetisch) drugsafval?
Afval dat afkomstig is van de productie van xtc, speed en andere synthetische drugs.
Hoe groot is het probleem?
2014:
 Aantal gemelde dumpingen van drugsafval: 200.
 Negentig procent hiervan werd gedumpt in de Provincie Noord-Brabant. Verder zijn
dumpingen gevonden in Limburg en Gelderland, en in Belgisch Limburg.
 Het kostte 3 miljoen euro om het drugsafval goed en veilig op te ruimen.
2015:
 Tot op heden 122 gemelde dumpingen van drugsafval.
 Ministerie van I&M draagt 1 miljoen euro bij aan de kosten van het opruimen.
 125 politiemensen en 15 medewerkers van het Openbaar Ministerie werken mee.
 Capaciteit voor de aanpak van ondermijning is vergroot, zowel bij politie als bij
Openbaar Ministerie.
 Er vindt een verschuiving plaats. Ook in Limburg en Gelderland wordt regelmatig
gedumpt. Tot juni 2015 werden in Nederland 81 dumpingen gemeld. Hiervan
vonden er 29 plaats in Noord-Brabant, 22 in Limburg en 12 in Gelderland.
Waarom is drugsafval zo gevaarlijk?
Het afval van synthetische drugs bestaat giftige, bijtende en agressieve stoffen die zeer
gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier, en voor het milieu. Ter illustratie: in
Zutendaal, Belgisch Limburg, reden vier vakantievierende kinderen met hun fiets door
een plas. Het zag er onschuldig uit, maar bleek drugsafval te zijn. De kinderen, afkomstig
uit Nederland, liepen door de chemicaliën tweede- en derdegraads brandwonden op aan
hun onderbenen.
Voorwaarde voor succesvolle aanpak
Samenwerking met alle partijen in de keten: overheden als Rijk, provincies,
waterschappen en gemeenten, Politie en recherche, NFI, Taskforce Brabant Zeeland,
LFO en (chemisch) afvalmanagement.
Doel van de samenwerking
 Drugsafval op een uniforme manier snel en veilig op te ruimen en (indirect)
dumpingen te voorkomen door labs op te rollen, koeriers aan te houden, etc.



Toezichthouders en burgers bewust te maken van de gevaren, en de mogelijke
aanwezigheid van labs of dumpingen (bijvoorbeeld met behulp van geurkaarten).

Wat te doen bij het aantreffen van een dumping?
 Volgen van het standaardprotocol werkwijze melden/opruimen gedumpt drugsafval.
 Melden van alle dumpingen van drugsafval aan LFO (Landelijke Faciliteit
Ondersteunen Ontmantelen).
Gewenst resultaat:
 Officials voeren het standaardprotocol uit bij het aantreffen en voor het opruimen van
drugsafval.
 Drugsafval wordt snel en veilig opgeruimd.
 Uniforme werkwijze die meer inzicht geeft in de dumpingenproblematiek en een
bijdrage kan leveren aan het ‘terugrechercheren’: het via een dumping achterhalen
van drugscriminelen.
Vanaf 1 februari 2016 worden de resultaten concreter. Gedupeerde grondeigenaren
die de dumping conform geldende wet- en regelgeving hebben gesaneerd én aangifte
hebben gedaan van de dumping kunnen vanaf dat moment subsidie aanvragen als
tegemoetkoming in de opruimkosten die ze hebben gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van de
provincie Noord-Brabant, Jean-Louis Kop, 06-52794061 / jkop@brabant.nl

