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ONDERWERP 
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Geachte dames en heren, 

 

Naar aanleiding van de behandeling van het memorandum ‘groene handhaving’ in uw commissie van 

13 oktober 2014, heeft de PvdD aanvullende vragen gesteld. Hierbij treft u de beantwoording aan. 
 
Bij BOA structuur: 
 
Vraag 
Heeft de meer integrale samenwerking ihkv stroperij al tot concrete resultaten geleid? Zijn er 
bijvoorbeeld aanhoudingen verricht of zijn er minder meldingen geweest? 
 
Antwoord: 
Het oppakken van stropers is een langlopend traject en vergt veel tijdsinspanning. Zonder de meer 
integrale samenwerking is de tijdsinspanning niet op te brengen en zal stroperij niet kunnen worden 
aangepakt.  
 
Stroperij op heterdaad betrappen is lastig, ondanks de inzet van de BOA’s. Ten opzichte van andere 
jaren zijn er ongeveer evenveel meldingen van mogelijke stroperij ontvangen als andere jaren. Zo zijn 
er bij de politie onder meer de volgende meldingen ontvangen:  

- schoten en voertuigen in het bos ’s avonds laat (geen aanhoudingen; onvoldoende bewijs);  
- aanhouding van een verdachte voor illegaal palingvissen (inbeslagname van kilometerslange 

netten) 
- aanhouding verdachte voor illegale vangst wolhandkrab op het eiland van Maurik;  
- melding door boswachter van het plukken van illegaal zeldzame paddenstoelen (geen 

aanhouding)  
 
 

Bij BOA structuur, nav onderstaande nieuwsberichten: 
 
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1205842 
http://nieuwsuur.nl/onderwerp/653309-drugsdumpingen-in-riool.html 
http://nos.nl/op3/artikel/653378-drugslabs-dumpen-in-het-riool.html 
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/51707/giftig_drugsafval_geloosd_op_het_riool 
 
Vraag 
De laatste tijd wordt er regelmatig drugsafval gevonden in de regio Utrecht. Zo werden bijv. in 
Veenendaal vaten vol zoutzuur gevonden en in Maarsbergen werden lekkende vaten met ongeveer 
2000 liter drugsafval gevonden. Is bekend hoe groot dit probleem is? Wie is verantwoordelijk voor het 
opruimen als dit in het buitengebied/ natuurgebied gevonden wordt? Is er een provinciale rol? In 
hoeverre legt dit beslag op groene BOA 's? De vraag komt mede voort uit het lezen van een artikel, 
waarin een groene BOA aangaf zich tegenwoordig meer vuilnisman dan boswachter te voelen door de 
vele afvaldumpingen in het buitengebied. 
 
Antwoord: 
De groene BOA’s werken binnen hun eigen werkgebied, die ze zelf heel goed kennen. Daarvan is 
inzichtelijk hoe groot het probleem is. Als een BOA dergelijke vaten vindt, dan meldt hij dat bij de 
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politie. De politie stelt vervolgens een onderzoek in. De gemeente draait op voor het opruimen van de 
vaten/kosten voor de opruimingsactie. Onlangs heeft een juridische uitspraak dat bevestigd. De 
provincie faciliteert de werkgever met groene BOA’s door kennisverspreiding.  
 
Jaarlijks komen vele meldingen van afvaldumpingen bij de politie binnen, al dan niet via de BOA. 
Onderscheid dient gemaakt te worden tussen XTC-afval, hennepafval en ander afval. Het hennepafval 
wordt meerdere malen per week in de gehele provincie bij de politie gemeld. Soms extreem grote 
hoeveelheden van 100 vuilniszakken of meer. Ook dumpingen van groenafval door pseudo-hoveniers 
komt regelmatig voor. Op grond van nieuwsberichtgeving uit de provincie Noord-Brabant zijn er 
aanwijzingen dat we rekening mogen gaan houden met meer XTC-dumpingen in de toekomst. Voor 
de groene Boa (van de natuurbeherende organisaties) betekent dit dat zij meer met criminaliteit te 
maken kunnen krijgen.  
 
Vraag 
Uit onderzoek naar rioolwater van wateronderzoekinstituut KWR blijkt dat er vaak drugs in het riool 
wordt gedumpt. Dit komt uiteindelijk terecht in het oppervlaktewater. Het is niet ondenkbaar dat dit 
negatieve effecten heeft op de waterkwaliteit. Utrecht is ook onderzocht door KWR. Hieruit blijkt dat 
Utrecht mede-koploper is t.a.v. XTC. Nergens in Europa wordt meer XTC aangetroffen in het 
rioolwater dan in Amsterdam, Eindhoven en Utrecht. Ook wordt in Utrecht veel coke en speed in het 
rioolwater aangetroffen. Is GS bekend met dit probleem? Wat is of zou de provinciale rol kunnen zijn, 
mede gelet op de KRW opgaven en op veiligheid van het drinkwater? Het lijkt een trend dat de 
lozingen steeds omvangrijker worden. Wat wordt er met deze informatie gedaan (resultaten 
onderzoek)? 
 
Antwoord 
Deze problematiek is bekend. Niet alleen XTC vormt mogelijk een bedreiging voor de waterkwaliteit, 
maar ook bijvoorbeeld resten van geneesmiddelen of weekmakers. Deze stoffen worden aangeduid 
als “nieuwe verontreinigingen”. Zowel landelijk als provinciaal worden studies en metingen uitgevoerd 
om de problematiek duidelijker in beeld te krijgen. Als grondwaterbeheerder breidt de provincie 
Utrecht haar meetpakket uit voor een aantal nieuwe stoffen die gebruikt kunnen worden als “tracer”. 
Middels de lopende processen rondom gebiedsdossiers voor drinkwater wordt de informatie tussen de 
betrokken partijen - drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten en provincie - uitgewisseld en 
wordt nagegaan of maatregelen nodig zijn i.v.m. risico’s voor de drinkwaterwinningen. Overigens gaat 
het om zeer lage concentraties en zijn voor deze nieuwe stoffen vaak nog geen specifieke wettelijke 
normen afgeleid.  
 

 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Gedeputeerde R.W. Krol 


