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Beste heer Van den Kieboom,

In uw brief van 10 juni 2017 met kenmerk PVDK/17023 stelt u ons de vraag om drugsafval aan het Wasven te Halsteren 
op te (laten) ruimen. Graag beantwoorden wij hieronder u vraag als volgt.

Vragen:
De BSD-fractie verzoekt uw college om zo spoedig mogelijk deze troep op te (laten) ruimen.

Antwoord:
In uw brief vermeldt u dat “een grote partij drugsafval werd aangetroffen in Het Wasven’’.
Tevens merkt u daarbij op dat de afhandeling “niet in overeenstemming is met eerder gemaakte afspraken om dit soort 
troep zo snel mogelijk te verwijderen".
Bij de gemeente is op woensdag 7 juni een reguliere (digitale) melding gedaan van zwerfvuil op straat (incl. foto). Bij het 
uitlezen van de melding op 8 juni is geconstateerd dat het hier een melding betrof van hennep gerelateerd afval. Hennep 
gerelateerd afval ontsiert weliswaar de omgeving maar levert geen risico op voor de omgeving en wordt hiermee 
gekwalificeerd als illegale stort. Voor het verwijderen van illegale stort uit de openbare ruimte staat een afhandeltermijn 
van maximaal 10 werkdagen, maar streven wij ernaar om uiterlijk op vrijdag na constatering het afval te ruimen.
Op vrijdag 9 juni is de illegale stort geruimd.

Als een melding bij de gemeente binnenkomt als calamiteit (middels telefonische melding) dan wordt hierop direct actie 
ondernomen. De actie begint met het inschatten van de situatie. Indien het inderdaad drugsafval betreft wordt direct tot 
actie over gegaan. Indien uit de inschatting van de situatie blijkt dat het gaat om hennep gerelateerd afval dan wordt 
bovenstaande procedure gehanteerd.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 

bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.
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