
 

 
 

 

 
VRAGEN EX. ART 47 
 

 

 
Duur en kosten opslag drugsafval 
 
De dumpingen van drugsafval in de Brabantse natuur zorgen al jaren voor overlast, verontreiniging en 
giftige dampen. Vaak is de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen van het gedumpte drugsafval. 
De kosten hiervan lopen in de vele (tien)duizenden euro's. Deze hoge kosten hebben al meermaals geleid 
tot uitstel van het opruimen van drugsafval door Brabantse gemeenten. Na het opruimen moet de 
gemeente in afwachting van verschillende testen het afval opslaan. Deze opslagkosten komen bovenop de 
eerder gemaakte opruimingskosten. Zo lopen de uiteindelijke kosten nog meer op. Het opruimen van 
drugsafval dreigt hierdoor een steeds zwaarder wordende last te worden voor de financiën van de 
gemeente en dat vindt de CDA fractie een ongewenste ontwikkeling. 
 
Het CDA heeft daarom de volgende vragen voor u: 
 

1. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen 
van synthetisch drugsafval? 

2. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen 
van drugsafval afkomstig van wietkwekerijen? 

3. Wat zijn de gemiddelde kosten voor het opruimen van één dumping synthetisch drugsafval? 
4. Klopt het dat de gemeente Tilburg verplicht is om, in afwachting van verschillende testen, het 

opgeruimde drugsafval op te slaan? 
5. Hoe lang wordt het opgeruimde synthetische drugsafval gemiddeld opgeslagen in afwachting van 

deze testen? 
6. Welke instantie is verantwoordelijk voor het testen van het door de gemeente opgeruimde 

drugsafval? 
7. Hoeveel plekken/installaties zijn er beschikbaar om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, na 

testen te vernietigen? 
8. Zijn er volgens u voldoende mogelijkheden om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, snel en 

adequaat te vernietigen? 
9. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de opslag van 

drugsafval, zowel synthetisch als wiet? 
10. Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de 

vernietiging van drugsafval, zowel synthetisch als wiet? 
11. Kunnen en worden kosten verhaald op daders, wanneer die kunnen worden achterhaald en in 

hoeveel gevallen is dat in 2014 en 2015 gebeurd en voor welk bedrag? 
12. Wat zijn voor de gemeente Tilburg de consequenties voor natuur en drinkwater in de afgelopen 

jaren geweest (denk aan bodemverontreiniging en grondwatervervuiling)? 
 
Namens de CDA Tilburg fractie, 
 
Marcel van den Hoven 
 
 
Ps. U kunt, wat ons betreft, de vragen in samenhang met elkaar beantwoorden. 

Datum 
 

23 februari 2016   

Onderwerp Art.47 vragen kosten ruiming 
drugsafval  
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Aan de leden van de gemeenteraad 
 
 
 
 
 

Onderwerp Datum 
Art. 47-vragen 22 maart 2016 

Ons kenmerk Uw kenmerk 
Duur en kosten opslag drugsafval  

 Doorkiesnummer 
 013 542 90 00 

E-mail Fax 

college@tilburg.nl  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Stadhuisplein 130 
5000 LH Tilburg  

 
Geachte dames, heren, 
 
Hierbij beantwoorden wij de raadsvragen die door het raadslid Marcel van den Hoven zijn gesteld op 
grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2013. De vragen gaan over Duur 
en kosten opslag drugsafval. De vragen zijn ontvangen op 24 februari 2016. 
 
Vraag 1 
Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen van 
synthetisch drugsafval? 
 
Antwoord 1 
De totale kosten van het ruimen van synthetisch drugsafval zijn € 39.777,26. Hierbij zijn de mogelijke 
saneerkosten en kosten voor milieuadvies inbegrepen. 
 
Vraag 2 
Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor het opruimen van 
drugsafval afkomstig van wietkwekerijen? 
 
Antwoord 2 
De kosten bedragen € 1.500,- voor 2014 en 2015. 
 
Vraag 3 
Wat zijn de gemiddelde kosten voor het opruimen van één dumping synthetisch drugsafval? 
 
Antwoord 3 
In 2014 en 2015 zijn totaal 16 dumpingen door de gemeente gesaneerd. Gemiddelde kosten zijn € 
2.486,08. 
 
Vraag 4 
Klopt het dat de gemeente Tilburg verplicht is om, in afwachting van verschillende testen, het 
opgeruimde drugsafval op te slaan? 
 
Antwoord 4 
Nee, de gemeente heeft hiertoe geen wettelijke verplichting. Als het in het kader van het strafrechtelijk 
onderzoek wenselijk is, wordt dit op verzoek van politie wel gedaan. 
 
Vraag 5 
Hoe lang wordt het opgeruimde synthetische drugsafval gemiddeld opgeslagen in afwachting van deze 
testen? 
 
 



Antwoord 5 
Dit is afhankelijk van het strafrechtelijke onderzoek. 
 
Vraag 6 
Welke instantie is verantwoordelijk voor het testen van het door de gemeente opgeruimde drugsafval? 
 
Antwoord 6 
De Landelijke Faciliteit Ondersteuning ontmantelen (LFO) van de politie. 
 
Vraag 7 
Hoeveel plekken/installaties zijn er beschikbaar om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, na testen te 
vernietigen? 
 
Antwoord 7 
Wij maken gebruik van de vernietigingsplekken in Amsterdam en Moerdijk. 
 
Vraag 8 
Zijn er volgens u voldoende mogelijkheden om drugsafval, zowel synthetisch als wiet, snel en adequaat 
te vernietigen? 
 
Antwoord 8 
Ja. 
 
Vraag 9 
Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de opslag van 
drugsafval, zowel synthetisch als wiet? 
 
Antwoord 9 
Drugsafval van wiet slaan we niet op. De opslag van synthetisch drugsafval heeft in 2014 en 2015 totaal 
€ 2.250,- gekost. 
 
Vraag 10 
Hoeveel kosten heeft de gemeente Tilburg  in de jaren 2014 en 2015 gemaakt voor de vernietiging van 
drugsafval, zowel synthetisch als wiet? 
 
Antwoord 10 
De kosten voor vernietiging van drugsafval bedroegen in totaal voor 2014 en 2015 € 6.235,-. 
 
Vraag 11 
Kunnen en worden kosten verhaald op daders, wanneer die kunnen worden achterhaald en in hoeveel 
gevallen is dat in 2014 en 2015 gebeurd en voor welk bedrag? 
 
Antwoord 11 
Ja, als we weten wie de daders zijn, is dat mogelijk. Er loopt nu één casus waarbij we € 7.000,- proberen 
te verhalen.  
 
  



Vraag 12 
Wat zijn voor de gemeente Tilburg de consequenties voor natuur en drinkwater in de afgelopen jaren 
geweest (denk aan bodemverontreiniging en grondwatervervuiling)? 
 
Antwoord 12 
De risico’s voor natuur en drinkwater worden nu beperkt door direct maatregelen te treffen.  
Vanuit de provincie lopen diverse onderzoeken om de effecten van XTC op mens en milieu te 
onderzoeken. (In hoeverre is een RWZI in staat om XTC-afval in het riool te verwijderen? Wat zijn de 
effecten van XTC-afval op de bodem qua gebruik en uitspoeling? Wat zijn de effecten van XTC-afval 
gedumpt in mestkelders in maïs en eventueel vanuit veevoeder in het vee?)  
We volgen deze onderzoeken en anticiperen daar vervolgens op. 
 
 
Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Het college, 
 
 
 
drs. G.G.H.M. Haanen MBA mr. P.G.A. Noordanus 
de gemeentesecretaris de burgemeester 



CDA Waalwijk benieuwd naar kosten drugsafval in de gemeente 

 

 
TILBURG - Het CDA in Waalwijk heeft vragen gesteld aan het college over de opslagduur en de kosten voor het 
opruimen van drugsafval.  

Zo vraagt het CDA zich onder andere af wat het opruimen van wietkwekerijen en drugslabs heeft gekost in 
2014 en 2015. Verder wil de partij weten welke instanties betrokken zijn bij het testen en vernietigen van het 
afval. Niet alleen het opruimen, maar ook het vernietigen is een kostbaar proces en het CDA wil weten wat 
daar de financiële gevolgen van zijn. 

Natuur 
Verder hoopt de politieke partij te horen wat de mogelijkheden zijn om deze kosten te verhalen op de daders, 
wanneer deze veroordeeld worden en wat de gevolgen zijn geweest voor de natuur en het drinkwater in de 
gemeente Waalwijk. 
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