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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 7 november 2022  
Datum GS-besluit  : 29 november 2022 

Vragen nr. 119 

Vragen van mw. drs. G.H. van Geffen (Namens Noord-Hollanders.) over veiligheid en 
drugsbestrijding in de havens Noordzeekanaalgebied. 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
Provinciale Staten mede, dat op 7 november 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. drs. 
G.H. van Geffen (Namens Noord-Hollanders.), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn 
ingekomen. 

INLEIDING VRAGEN 

‘Hoeveel coke er door de haven gaat? Geen idee’, kopt Het Parool op 22 oktober 2022. Dit Parool-
artikel ademt de sfeer van een overheid die de strijd tegen cocaïnehandel in het 
Noordzeekanaalgebied aan het verliezen is. 

Als belangrijkste oorzaak geldt gebrek aan bestuurskracht door versnippering, door Het Parool een 
‘bestuurlijke nachtmerrie’ genoemd. Waar de Haven van Rotterdam 1 gemeente en 1 
zeehavenpolitie kant, zijn in de havens van het Noordzeekanaalgebied volgens dit artikel 3 
veiligheidsregio’s, 3 gemeenten, 2 omgevingsdiensten, 3 politie-eenheden, 2 arrondissementen en 
diverse functionele parketten van het OM verantwoordelijk. ‘Samenwerking tussen overheden 
verloopt stroperig, er heerst geregeld onduidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en 
ondernemers weten niet altijd waar ze moeten aankloppen met signalen of informatie over 
drugscriminelen die de infrastructuur en bedrijvigheid willen misbruiken ’. 

Ondernemers die cocaïne aantreffen in hun lading of op hun terrein willen hier zo snel mogelijk 
vanaf, en liefst anoniem – hun schrikvoorbeeld is het transportbedrijf in Hedel waar een 
cocaïnevondst leidde tot afpersing en bedreiging van personeelsleden en zelfs het opblazen van 
hun voordeur. Het Parool noemt een voorbeeld van een ondernemer die de cocaïne gewoon buiten 
de poort zet en dan pas de politie belt. 

Burgemeester Halsema waarschuwt bovendien dat ook veel aandacht nodig is voor financiële 
recherche rond het drugsgeld omdat drugsgeld Amsterdam ‘vergiftigt’. 

De provincie Noord-Holland komt niet voor in dit artikel. Wel heeft de provincie Noord-Holland 
zojuist een Havennota uitgebracht waarin dit type veiligheid geen rol speelt (alleen externe 
veiligheid / omgevingsveiligheid, fysieke veiligheid en waterveiligheid). 

Statenlid Grethe van Geffen (Namens Noord-Hollanders.) heeft hierover de volgende vragen, met 
het verzoek of het mogelijk is deze te beantwoorden voordat de Havennota in Commissie en 
Staten behandeld wordt. 
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VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

Vraag 1: Is GS bekend met het artikel van het Parool 22 oktober jl ‘Hoeveel coke er door de haven 
gaat? Geen idee’ ? 
 
Antwoord 1: Ja 
 
 
Vraag 2: Deelt GS de mening van Namens Noord-Hollanders. dat de cocaïnehandel in het 
Noordzeekanaalgebied een directe bedreiging vormt voor de welvaart, zowel in smalle als in 
brede zin? Graag een toelichting. 
 
Antwoord 2: GS zijn van mening dat drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied, net als in de 
rest van de provincie, hoogst onwenselijk is en dat hieruit voortkomende negatieve effecten voor 
de welvaart zo veel als mogelijk voorkomen dienen te worden. 
 
 
Vraag 3: Is het dumpen van cocaïne (waarvan je niet de eigenaar bent) een milieudelict? Zo ja, zou 
cocaïne (al dan niet anoniem) afgeleverd kunnen worden bij een afvalpunt voor gevaarlijke 
stoffen? 
 
Antwoord 3: Het ontdoen van stoffen en/of lozen van chemicaliën is op grond Wet Milieubeheer 
niet toegestaan. Inleveren van cocaïne bij een afvalpunt is op grond van de Opiumwet niet 
toegestaan. 
 
 
Vraag 4: Namens Noord-Hollanders. deelt de observatie van Het Parool dat de veiligheidssituatie 
betreffende drugsbestrijding in het Noordzeekanaalgebied een bestuurlijke nachtmerrie is. 

• Deelt GS die mening ook? 
• Is de bestuurlijke inrichting voor dit type veiligheid een geaccepteerde status quo of loopt 

hierover bestuurlijke discussie of onderzoek? 
• Heeft de provincie Noord-Holland hier enigszins zeggenschap over, zo ja hoe? 

 
Antwoord 4: Vanwege de complexe bestuurlijke situatie is dit jaar de Kerngroep 
Noordzeekanaalgebied opgericht. In deze Kerngroep zijn de RIEC’s1 Noord-Holland en Amsterdam 
Amstelland, de politie, Douane, Belastingdienst, FIOD, gemeenten Amsterdam, Velsen en Zaanstad, 
het Openbaar Ministerie en Port of Amsterdam vertegenwoordigd. Binnen deze Kerngroep wordt 
komend jaar onder meer de regionale governance en overlegstructuur nader uitgewerkt en wordt 
de omvang en dynamiek van de (inter)nationale drugscriminaliteit in het Noordzeekanaalgebied 
inzichtelijk gemaakt. Daarbij wordt afgestemd met onder meer het ministerie van Justitie & 
Veiligheid en de landelijke stuurgroep Mainports. De provincie heeft geen formele rol bij de 
drugsbestrijding en heeft daarom ook geen zitting en zeggenschap in deze Kerngroep. 
 
Vraag 5: Er zijn meerdere verbetervoorstellen mogelijk zoals een eenduidig aanspreekpunt voor 
ondernemers maar zoals gezegd komt de provincie Noord-Holland in het artikel niet eens voor. 

 
1 Regionaal Informatie- en Expertise Centrum. De RIEC's helpen overheidsdiensten en de maatschappij om 
criminele ondermijning van de samenleving te stoppen. 
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Een essentiële vraag is: heeft de provincie Noord-Holland überhaupt een rol bij dit type veiligheid 
in het Noordzeekanaalgebied? 

• zo ja, welke? en waar is die bestuurlijk belegd? 
• zo nee, hoe reageer je dan als provincie wanneer drugshandel (en de bijbehorende 

reputatieschade) de uitvoering van de provinciale plannen voor het Noordzeekanaalgebied 
in de weg zit en/of ondernemers daarbij in de knel komen? En wanneer drugsgeld niet 
alleen Amsterdam maar mogelijk ook provinciale doelen ‘vergiftigt’? 

 
Antwoord 5: De provincie Noord-Holland heeft geen formele rol bij dit type 
veiligheidsvraagstukken. Wel ondersteunt de provincie Noord-Holland gemeenten bij het verhogen 
van de preventieve weerbaarheid via de Agenda Weerbaar Noord-Holland. Ook neemt de provincie 
Noord-Holland deel aan stuurgroep Aanpak Ondermijning in het kader van Noord-Holland Samen 
Veilig. In dit verband levert de provincie een bijdrage aan de versterking van de weerbaarheid van 
de gemeenten, waaronder de gemeenten in het Noordzeekanaalgebied. De provincie heeft echter 
geen betrokkenheid bij de aanpak van de drugshandel. 
 
 
Vraag 6: Voelt de provincie Noord-Holland behoefte om invloed uit te oefenen op zaken zoals 
beschreven in het artikel? Graag een toelichting. 

 
Antwoord 6: Zie antwoord op vraag 5. 




