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Bericht over verdaging beantwoording
schriftelijke
betreffende
kwetsbaarheid van het agrarisch gebied
voor criminaliteit (d.d. 26-1 1 -2017)

vragen

Geachte heer de Kruiff,
Op 26 november 2017 hebt u schriftelijke vragen gesteld ex artikel 47 van het Reglement van Orde Provincie
Utrecht 2003 over het bericht dat burgemeesters uit Gelderland recent alarm sloegen over vondsten van
drugslaboratoria en hennepkwekerijen in hun gemeenten in de Gelderse Achterhoek. Daarbij zou sprake zijn
van criminelen uit o.a. Brabant die als gevolg van verscherpt politieoptreden daar zich verplaatsen naar elders.
ln de opvatting van de burgemeesters tonen de vondsten aan dat "het platteland kwetsbaar is voor dit soort
criminelen". Zij pleiten er dan ook voor om extra alertheid te organiseren om deze criminaliteit te voorkomen.
Naar aanleiding van deze berichtgeving hebt u een vijftal vragen gesteld.

Conform afükel 47, derde lid, van het Reglement van Orde Provincie Utrecht 2003 melden wij u, dat het helaas
niet mogelijk is om uw schriftelijke vragen binnen de in het Reglement van Orde gestelde termijn van dertig
dagen te beantwoorden. Belangrijkste reden is (naast het gegeven dat meerdere reguliere portefeuilleoverleggen vanwege het Kerstreces en Oud en Nieuw komen te vervallen), dat over de vragen meerdere
interne en externe partners geraadpleegd moeten worden.
Naar het zich nu laat aanzien, zullen wij de beantwoording van uw schriftelijke vragen daarom pas op z'n
vroegst op dinsdag 30 januari 2018 a.s. kunnen behandelen en, bij vaststelling, direct daama vezenden

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

A.M.A. Pennarts-Pouw
Gedeputeerde Cultuur, Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa
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