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Steenbergen, 3 oktober 2017 
  

  

 
  Geachte heer Gommeren, 
 

 

In uw op 20 september jongstleden ontvangen e-mail geeft u aan dat de VVD zich 

grote zorgen maakt over de veiligheid in het buitengebied en over de toenemende 

drugsoverlast aldaar. Uw fractie baseert zich daarbij op berichten in de pers, op 

informatie die u via onze gemeente en brancheorganisaties heeft ontvangen en op 

contacten met inwoners. 

 

In dat kader heeft u ons een zestal vragen die wij hieronder nog eens herhalen. Achter 

elke vraag geven wij meteen ons antwoord. 

 

1. Is het college op de hoogte van het stilleggen van de helikoptervluchten in het 

buitengebied van Brabant voor het opsporen van wietplantages in maisvelden 

en gebouwen? 

Ons antwoord: 

Ja.  Net zoals dat bij u het geval was, is dit tot ons gekomen via berichten in de media. 

 

2. Zo ja, wat is de reactie van het college hierop? 

Ons antwoord: 

Wij betreuren dit. 

 

3. Onderschrijft het college het gevoel van onveiligheid op het platteland door het 

steeds minder zichtbaar zijn van politie en andere controlerende instanties? 

Ons antwoord: 

Wij zijn van mening dat die gevoelens van onveiligheid, die ook wij herkennen, niet 

zijn ontstaan door het steeds minder zichtbaar zijn van politie en andere controlerende 

instanties, maar veel meer door de toenemende agressieve benadering van agrariërs 

vanuit het drugscircuit. Ook de intensivering van de berichtgeving hierover op televisie 

en in de schrijvende pers draagt daar wellicht aan bij. 
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4. Zo ja, wat de actie/reactie van het college hierop? 

Ons antwoord: 

De burgemeester heeft begin 2016 en in de zomer van 2017 ZLTO en RPS gevraagd 

een alle ondernemers gerichte brief van hem door te sturen. In die brief attendeert de 

burgemeester op de risico’s va net zonder enig vooronderzoek aangaan van 

contracten met derden voor de verhuur van leegstaande bedrijfsruimtes. Een afdruk 

van de brief van 3 juli 2017  treft u ter kennisname hierbij aan. 

Voorts heeft de burgemeester, samen met zijn ambtsgenoot van Bergen op Zoom in 

de districtsdriehoek aandacht gevraagd voor het risico van een waterbedeffect nu in 

het midden en oostelijke deel van onze provincie zwaarder wordt ingezet op het 

opsporen en oprollen van hennepplantages en drugslaboratoria in het buitengebied.  

In de perspectiefnota hebben we reeds aandacht gevraagd voor de noodzakelijke  

intensivering van toezicht en handhaving. Zeker ook de controles op het 

inrichtingenbestand in het buitengebied vereist een hogere frequentie. Die kan 

gerealiseerd worden indien de raad daartoe bij de begroting van 2018 aanvullende 

middelen beschikbaar stelt. 

 

5. In BN/DeStem van 20 september 2017 wordt melding gemaakt in een artikel 

over de miljoenennota van een ‘deltaplan ondermijning’ waarvoor de 
Brabantse burgemeesters een voorzet moeten geven naar de minister van 

Veiligheid en Justitie. Kan het college aangeven in hoeverre Brabantse 

gemeentes en de provincie hiermee staan? 

Ons antwoord: 

De exacte stand van zaken is ons momenteel niet bekend. De ‘lead’ wordt genomen 
door de burgemeesters van de zogenaamde B5-gemeenten. Dit neemt niet weg dat 

vanuit andere gemeenten daar support voor is. Zodra er meer bekend is over de 

inhoud en omvang van zo’n deltaplan, zal de burgemeester daar informatie over 
verstrekken aan de gemeenteraad. 

 

6. Kan het college aangeven binnen welk tijdspad dit ‘deltaplan’ volgens 
afspraken tussen Rijksoverheid, provincie en gemeentes ontwikkeld dient te 

worden? 

Ons antwoord; 

Zie het antwoord op vraag 5. 

 

Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons standpunt en 

reactie met betrekking tot de door u geuite zorgen over de veiligheid in het 

buitengebied en de toenemende drugsoverlast daar. Mocht u nog vragen hebben 

daarover, neemt u dan contact op met onze stafmedewerker bestuurszaken, de heer 

John van den Hof. U kunt hem bereiken via het in briefhoofd opgenomen 

doorkiesnummer of per e-mail via: j.vandenhof@gemeente-steenbergen.nl  

 

Hoogachtend,  

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris, de loco-burgemeester, 

 

 

 

  

J.H. van den Hof C.F. Zijlmans 

 


