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‘In het buitengebied is
dumpen erg makkelijk’
Het buitengebied veiliger maken.
Dat is het doel van ‘Keurmerk Veilig
Buitengebied’. In Noord-Holland gaat dit
project lopen in de gemeentes Koggenland
en Hollands Kroon. Op 2 september was de
kick-off in Koggenland. Op 1 oktober start
het programma in Hollands Kroon. “Met
aandacht voor drugscriminaliteit willen
we bewoners aansporen om verdachte
situaties te melden”, meldt Paul van der
Weiden, adviseur lokale veiligheid bij het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV).

Paul van der Weiden

ADVISEUR LOKALE VEILIGHEID
BIJ HET CCV
Van der Weiden is geboren en getogen in Ede en heeft eerst een
studie bosbouw gevolgd. In de bosbouw heeft hij geleerd besluiten
te maken voor de lange termijn. Dit kon hij goed gebruiken als hij
na zijn studie integrale veiligheid aan de gang gaat als adviseur
bestrijding winkelcriminaliteit bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Hij adviseerde winkelgebieden bij het Keurmerk
Veilig Ondernemen en heeft die ervaring de laatste jaren bij het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ook
ingezet voor buitengebieden. Voor die tijd werkte hij nog bij een
gemeentelijke afdeling toezicht en handhaving. Met zijn achtergrond kan Van der Weiden betrokken partijen zoals gemeenten,
boswachters, bewoners, ondernemers en politie goed met elkaar
in contact brengen.

Tekst: Lilian Braakman | Fotografie: Jan Jong

In 2020 zijn reeds acht productie- en acht opslaglocaties van
drugs opgerold in Noord-Holland. Vaak worden daarvoor
schuren of loodsen gehuurd. Zo deed de politie op 17 juni
2020 een inval in een garagebox op een bedrijventerrein in
Heiloo. Hier zat een productieplaats van MDMA-olie, een
bestanddeel van XTC. Op diezelfde dag ontdekte de politie in
een loods op een bedrijventerrein in Akersloot een drugslab
waar MDMA-kristallen werden geproduceerd. Bijna 90 kg
werd samen met honderden liters drugsafval inbeslaggenomen.
Op de website www.nhdrugsalert.nl is te zien waar de andere drugslabs en opslaglocaties zijn gevonden. Daaruit blijkt
dat het probleem ook speelt in bollenteeltgebieden.

Deze invallen zeggen iets, maar hoe groot is het probleem?
“Er gaat 18 tot 20 miljard euro om in de verkoop van pillen.
Zo groot is het probleem. Deze worden allemaal in ons land
gemaakt. Een klein percentage wordt gebruikt in Nederland.
Het meeste gaat naar het buitenland. In Nederland overwegen we de hennepteelt te legaliseren. Misschien kan daarmee een deel van de criminaliteit worden weggehaald. De
vraag blijft welke varianten legaal worden en of die voldoen
aan wat de klant wil? Heeft legalisatie dan zin?

Pillen of een onderdeel van een pil kunnen overal gemaakt
worden. In een lab in een tussenwoning, een huisje op de
camping of in een schuur. De benodigde pillenmachines
worden regelmatig verplaatst en delen van pillen worden
op diverse locaties gemaakt. Zo doen drugsmaker aan ‘veiligheid en risicospreiding’. Wat natuurlijk onzin is, want
een lab is heel gevaarlijk. Van veilige arbeidsomstandigheden is geen sprake. Er is explosiegevaar en er zijn doden
gevallen in labs.”

Waarom is er juist aandacht voor het buitengebied?
“In het buitengebied is minder toezicht omdat het uitgestrekt is. Daarbij is de sociale controle minder. De communicatie tussen groen (boswachters, natuurbescherming) en
blauw (politie) toezicht is onvoldoende. Als de natuurbescherming drugsafval opruimt, komt er geen melding in
het politiesysteem. Als er elke tien weken nieuw drugsafval
wordt gevonden, zou er een andere controle moeten plaatsvinden. Dan zit er ergens een teeltlocatie. In het buitengebied is dumpen makkelijk. Een container met 1.000 liter
vloeibaar afval op een wagen zetten, gaan rijden met het
kraantje open en niemand die het ziet. Maar de grond is
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Wat houdt het project ‘Keurmerk Veilig Buitengebied’ in en
wat willen jullie bereiken?
“Het Keurmerk Veilig Buitengebied is een aanpak waarbij
publiek-private samenwerking centraal staat. Betrokken
zijn politie, gemeente, brandweer, omgevingsdiensten, de
natuurbescherming, jagers, buurtschappen en agrariërs. We
laten ook vogelwerkgroepen of wandelverenigingen aanhaken. Het CCV brengt deze partijen bij elkaar. Samenwerking
is de eerste stap. Bij een soortgelijk project in het Gelderse
Bronckhorst deed een jager die op een hoogzit zat een melding van drugsafval. Hij zag het gedumpt worden. De politie
wist niet waar hij precies zat en kwam te laat. Door samen
te werken moet dat veranderen. Daarbovenop willen we
informatie analyseren en meer bewustwording in het gebied
creëren. Dat gaan we doen met informatieavonden. We leggen uit wat de risico’s zijn, waar mensen naar moeten kijken
en we roepen op om verdachte situaties te melden. Op die
avonden nemen we de wijkagent mee om een relatie op te
bouwen met bewoners. Vaak weten bewoners niet eens wie
dat is. Een wijkagent merkt al snel wie wat weet en wat wil
melden. Uiteindelijk is het doel om een gebied of gemeente
een keurmerk te geven. Dat kan wanneer er maatregelen
met elkaar zijn vastgelegd.”

Hoe schat u de bereidheid in om verdachte situaties te
melden?
“Als je kinderen drugs gebruiken, dan is het aannemelijk dat
die drugs uit jouw omgeving komen en in jouw omgeving
geproduceerd worden. Als daar niks mee gedaan wordt, vind
je dat vervelend. Wij zien dat de bereidheid om verdachte
situaties te melden er is, zolang we aandacht aan het onderwerp geven. Dit doen we met informatieavonden, folders en
de website www.nhdrugsalert.nl.”

Moeten ondernemers bang zijn voor hun privacy?
Bij actieve bedrijven is er controle door de omgevingsdienst.
Waar lege panden staan is bekend in de gemeente. Als er
iets toch onduidelijk is of er komt een melding, dan kan de
omgevingsdienst aankloppen en vragen stellen. Het hoeft
niet meteen foute boel te zijn. Wij zijn gericht op preventie
en proactie. Met andere woorden: risico’s uitleggen, maatregelen nemen en aangeven waar verhuurders op moeten
letten. Daarnaast is één signaal geen signaal. Er wordt
altijd gekeken naar meer omstandigheden. Als het gaat
om een burenruzie, halen we dat eruit. Zelf vind ik dat de
gemeenschapszin moet terugkomen. Let op elkaar. Heeft een
buurman het moeilijk, ga het gesprek aan. Niets melden en
wachten tot het fout gaat lijkt misschien een voordeel, maar
kan nadelige gevolgen hebben. De grond om het bedrijf kan
verontreinigd zijn. In het water kan ook drugsafval gevonden worden. Schuim, vis- en plantsterfte zijn herleidbaar
naar XTC. Maar er is nog te weinig bekend over de gevolgen
van vervuild water voor agrarische producten.”
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‘Drugsafval
kan grond
verontreinigen’
In Heiloo hadden ‘vriendelijke vissers’ een pand gehuurd.
Niemand had iets door. Hoe kunnen ondernemers weten
dat er iets niet klopt?
“Dekmantels zijn vaak vissers, aannemers- en schoonmaakbedrijven. Je kunt maar één keer ‘nee’ zeggen. Dat is
alleen de eerste keer als ze het vragen. Zorg altijd dat je als
verhuurder een goed contract hebt. Neem geen contant geld
aan, zet erin dat je het pand wilt controleren en dat er geen
andere sloten gebruikt mogen worden. Een goed contract
kan afschrikken. Voorkomen is beter dan genezen. De verhuurder blijft namelijk verantwoordelijk en is aansprakelijk.
Wanneer er sprake is van een vermoeden of zelfs een bedreiging, meld dat via Meld Misdaad Anoniem. Meldingen worden geanonimiseerd zodat degene die een melding maakt
echt anoniem blijft en niet als getuige genoemd kan worden.
Op de bijeenkomsten willen we uitleggen waar men op moet
letten. Een hennepteelt heeft ongeveer zestig facilitairs.
Wie levert voedingsstoffen zoals potgrond en wie knipt de
oogst? Soms worden er kelders gegraven. Dat moet opvallen.
Of een loonwerker moet iets vermoeden. Parkeert een auto
strak langs de deur of in de schuur? Dat is een vraagteken.
Worden er alleen maar gasflessen gehaald en niet geruild?
Dat is ook een signaal.”
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