Provinciale Staten
Vragen van het statenlid R. van Tilborg (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 091.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Drugssmokkel

Antwoorden van gedeputeerde staten:

V1.2

statenstukken

(ingekomen 23 mei 2016)
1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat Zeeland de ideale plek voor
drugssmokkelaars zou zijn?

1.

2.

Deelt het college de mening van de
2.
criminoloog Cyrille Fijnaut dat door extra strenge controles op onder andere
Schiphol het drugssmokkelprobleem
zich verplaatst naar Zeeland. Zo nee,
waarom niet?

Wij kunnen de mening van dhr. Fijnaut niet
inhoudelijk beoordelen, maar hebben zijn
observatie onder de aandacht gebracht
van de politie.

3.

Is het college het met de SP eens dat
de mening van de heer Fijnaut dat het
alleen aanstellen van een officier van
justitie in Zeeland niet de juiste oplossing is? Dit gezien het feit dat er te
weinig politiecapaciteit beschikbaar is.
Zo nee, waarom niet?

De minister van V&J is verantwoordelijk
voor de Nationale Politie en het Openbaar
Ministerie.
Overigens is niet louter sprake van het
aanstellen van een officier van Justitie.
Zie ook antwoord op vraag 4.

4.

Er wordt in inspectierapporten gespro- 4.
ken over te weinig politiecapaciteit in
Zeeland om de drugsmokkelproblematiek aan te pakken. Is het college hiervan op de hoogte?
Zo nee, gaat het college deze rapporten opvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie?

Rond de Zeeuwse havens vindt in de
Havendriehoek regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen onder andere politie,
Openbaar Ministerie, Douane en Zeeuwse
burgemeesters. In april jl. heeft dat geleid
tot enkele afspraken, waaronder het op
sterkte brengen van de politiecapaciteit in
de Zeeuwse Havens, alsmede versterking
van de sturing daarop.
Verder laat de politie weten dat de problematiek in en om de havens ook tot het aandachtsgebied hoort van het politie basisteam en dat tevens de districtsrecherche
en de Dienst Regionale Recherche inzetbaar zijn voor de havens. Hierdoor is de
beschikbaarheid van politiecapaciteit voor
de Zeeuwse havens groter dan alleen het
haventeam.

5.

Gaat het college bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie aandringen om
meer politiecapaciteit om deze problematiek goed aan te pakken? Zo nee,
waarom niet?

Wij hebben geen wettelijke taak als het
gaat om de bestrijding van drugsmokkel of
het oppakken van drugskartels, noch gaan
wij over de inzet van politiecapaciteit.
Als Rijksorgaan voert de cvdK wel gesprekken met de leiding van het Openbaar
Ministerie en de politieleiding van de eenheid Zeeland-West-Brabant.

3.

5.

Ja.

Daarin komen ook (ervaren) zorgen rond
de (bestrijding van) drugsproblematiek in
Zeeuwse wateren aan de orde. De cvdK
heeft in zijn contacten met de minister ook
aandacht
gevraagd voor de politiecapaciteit op het
water.
Tenslotte is vanuit de regionale Havendriehoek eerder een dringend beroep gedaan
op de minister van V&J om voldoende politiecapaciteit in het havengebied te realiseren. Daarover zijn bestuurlijke afspraken
gemaakt. Zie ook antwoord op vraag 4.
6.

Is het college het met de SP eens dat
dergelijke praktijken een negatieve invloed hebben op het imago van
Zeeland, zeker op het gebied van veiligheid?

6.

Het komt helaas voor dat er aan de
Zeeuwse kust drugs aanspoelt. Het voert
echter te ver om daaraan de conclusie te
verbinden dat daarmee de veiligheid in het
algemeen in Zeeland niet op orde is.

7.

Is het college op de hoogte dat enkele
Zeeuwse burgemeesters over deze
problematiek geklaagd heeft? Zo ja,
wat is er door uw college tot op heden
mee gedaan?

7.

Zie antwoord op vraag 4 en 5
Op 17 februari jl. heeft de cvdK, samen
met enkele Zeeuwse burgemeesters, de
minister van V&J op het provinciehuis ontvangen. Daarbij is ruimschoots aandacht
geweest voor de gesignaleerde problematiek rond drugssmokkel, ook in relatie tot
politiecapaciteit in Zeeuwse havens.
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