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Onderwerp

Gemeenten Brabantse Wal samen in de drugsstrijd
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

C2240454/4484087

Geachte heer Boon,
Bij brief van 18 februari 2019, ingekomen op 19 februari 2019, heeft u namens
de PVV schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Heeft dit college kennisgenomen van het voornemen van de gemeenten
Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen om, samen met vele
andere organisaties, een plan van aanpak op te stellen om (drugs)dumpingen
tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, wij hebben kennisgenomen van het voornemen van de gemeenten
op de Brabantse Wal om, samen met vele andere organisaties een plan van
aanpak op te stellen om (drugs)dumpingen tegen te gaan.

2. Neemt de provincie Noord-Brabant deel als partner bij het opstellen van het
plan van aanpak? Zo nee, deelt dit college de mening van de PVV dat de
provincie als partner moet meewerken aan dit plan van aanpak? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Ja, wij doen als partner mee bij het opstellen van dit plan van
aanpak. Dit doen we door via een onderzoeksstage de communicatieaanpak uit
te werken met als doel het versterken van de oog en oor functie. Inmiddels is het
onderzoek van Avans Hogeschool - Communicatie, gestart. Ook hebben we
aangeboden om mee te werken aan de inzet van innovatieve technieken die
bijdrage aan gerichter toezicht. Ervaringen die we opdoen op de Brabantse
Wal willen we waar mogelijk uitrollen binnen de provincie Noord-Brabant.
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3. Kan dit college aangeven wie het initiatief heeft genomen voor het opstellen
van dit plan van aanpak?

Datum

Antwoord: Ja, het initiatief om te komen tot een Plan van Aanpak komt van het
college van B. en W. van de gemeente Bergen op Zoom.
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4. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit plan van aanpak al jaren
geleden opgesteld had moeten worden? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee, er is al geruime tijd een Plan van Aanpak, destijds vastgesteld
door het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, waar we samen met onze partners
aan werken. Dit gaan we de komende periode dus samen verder uitwerken.

5. Is dit college bereid om PS over de voortgang en uitkomsten van dit plan van
aanpak te informeren? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, wij zullen PS informeren over onze aanpak en voortgang.
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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