Mondelinge vragen inzake drugsdumpingen

Actueel: Meerdere gevallen van dumping van drugsafval in onze provincie deze week (berichtgeving
Omroep Brabant1)
Urgent: Het aantal drugsdumpingen stijgt schrikbarend, actie is broodnodig

Vragen:
Nadat het buitengebied van Bergen op Zoom afgelopen dinsdag plaats delict was van een grote
dumping van drugsafval, wat het woensdag de beurt aan Cromvoirt waar ’borrelende en rokende
vaten drugsafval’ werden gedumpt bij een zandpad. Omroep Brabant stelt in haar berichtgeving over
Cromvoirt het volgende: ‘Het is deze week niet de eerste drugsdumping in onze provincie. Zo was het
de afgelopen dagen al raak in Bergen op Zoom, in Ommel en op de Loonse en Drunense Duinen.’
Het aantal drugsdumpingen in Brabant lijkt maar niet af te nemen en voor de PVV Noord-Brabant is
de maat vol. De PVV heeft de afgelopen jaren vele voorstellen gedaan om de tsunami aan
drugsdumpingen effectief en hard aan te pakken. Zo pleit de PVV al jaren voor cameratoezicht, de
inzet van zelfsturende en/of op afstand bestuurbare voertuigen en andere innovatieve
hulpmiddelen, zoals mini-drones, slimme lantaarnpalen, warmtecamera’s, geluidssensors,
augmented-reality etc. Er is zelfs een motie2 van ons aangenomen om de inzet van innovatieve
hulpmiddelen te betrekken bij de bestuursopdracht veilig en weerbaar Brabant.
1. Kan het college duidelijk maken wat er sinds het aantreden van het nieuwe college is gedaan
aan de bestrijding van drugsdumpingen in Brabant de en wat de meerwaarde van de
gedeputeerde Veiligheid hierbij concreet is geweest?
2. Hoe staat het met de uitvoering van motie M55, kan het college aangeven welke punten uit
het dictum er al concreet zijn opgepakt en op welke manier?
3. Kan het college aangeven hoe het staat met de pilots met cameratoezicht met behulp van
drones, waarover wordt gesproken in actielijn 2: veiliger buitengebied uit de
bestuursopdracht Veilig en Weerbaar Brabant?
4. Kan het college aangeven of aansluiting kan worden gezocht bij de proef van de provincie
Limburg om militairen, nota bene uit Oirschot, in te zetten als boa in het buitengebied3?

Namens de PVV Noord-Brabant,
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