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Middelburg, 2 november 2021

In de commissie ruimte van 16 september jl. zijn bij het agendapunt 3.4 (overige vragen van
commissieleden) door het commissielid Heerschop (PvdA) een tweetal vragen aan het college van
Gedeputeerde Staten (hierna: college van GS) gesteld.
Het betreft vragen over zogeheten ‘uithalers’, mensen die tegen betaling geronseld worden om veelal
drugs uit een container te halen én over drugslaboratoria en –dumpingen. In het kader van recente
berichtgeving in media rond deze twee fenomenen wil uw commissielid van het college van GS weten of
het zicht heeft op het aantal ‘uithalers’ en drugslaboratoria en –dumpingen in Zeeland. Door
Gedeputeerde Van der Velde is de toezegging gedaan dat het college van GS dit beeld, voor zover
mogelijk, zal verzamelen en aan u zal meegeven.
Het college van GS heeft geen formele bevoegdheid op deze terreinen en heeft voor de cijfers daarom
een beroep gedaan op de politie, eenheid Zeeland West-Brabant. Hieronder treft u de antwoorden op
de gestelde vragen.
Cijfers rond (drugs)uithalers in de Zeeuwse havens
Wegens uiteenlopende redenen kan de politie geen cijfers delen van het aantal uithalers in de Zeeuwse
havens. Eén van de redenen is dat op lopende onderzoeken, met subjecten die als uithaler geduid
kunnen worden, een embargostatus rust. Samen met de partners van politie (zoals de landelijke
eenheid van de Nationale Politie, de Douane en de Koninklijke Marechaussee) probeert de politie een
zo goed mogelijke informatiepositie op te bouwen in de havens in de politie-eenheid, waaronder de
werkwijze van zogenaamde ‘uithalers’ van drugs (cocaïne) in de Zeeuwse havens.
Cijfers rond drugslaboratoria en –dumpingen in Zeeland
In Zeeland zijn er in de jaren 2017-2020 respectievelijk 2, 1, 1 en 4 productielocaties gevonden, in de
eerste helft van 2021 waren dat er 2. Er zijn 4 drugslaboratoria gevonden gedurende een jaar tijd (half
2020 – half 2021) in Zeeuws-Vlaanderen. Zowel de Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland als het basisteam
Zeeuws-Vlaanderen van de politie voeren naar aanleiding daarvan preventief (één-op-één) awareness
gesprekken met boeren in het buitengebied.
Middels deze brief doen wij de toezegging van het college van GS af en vertrouwen wij erop u
voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

