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Schriftelijke vragen aan het college 
 

Schriftelijke raadsvragen van H. Veltman, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van 

de gemeenteraad van Ede.  

 

Datum: 17 september 2016 

 

Onderwerp : Drugsafval in Ede 

 

 

Op 16 september jl. stond in De Gelderlander een artikel1 over het dumpen van drugsafval. Er lijkt in 

Gelderland sprake te zijn van het steeds vaker dumpen van vaten met chemische restanten van xtc en andere 

synthetische drugs. Soms wordt drugsafval gedumpt in de natuur, vaak komt het ook in het riool terecht. 

Drugsafval is gevaarlijk. Het zijn stoffen waar mens en dier onwel van kunnen worden als ze ermee in aanraking 

komen. Gezien de mogelijke gevaren, heeft de VVD Ede hierover vragen aan het college. 

 

De VVD Ede verzoekt het college de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden: 

1. Is het college bekend met het krantenartikel en het onderzoek waaraan wordt gerefereerd? 

2. De VVD Ede wil graag weten of inderdaad sprake is van een toename van het aantal dumpingen van 

drugsafval in onze gemeente en hoe groot die toename dan is. Van hoeveel meldingen van drugsafval 

is in de laatste jaren sprake (graag specificeren per jaar voor de laatste vijf jaar)?  

3. Welke soorten en hoeveelheden betrof het?  

4. In hoeverre waren de meldingen een bedreiging voor de veiligheid/gezondheid van onze inwoners? 

5. In hoeverre waren de meldingen een bedreiging voor de bodem, de riolering en/of het 

oppervlaktewater? 

6. Hoe werkt de gemeente Ede aan het terugdringen van het aantal dumpingen? 

7. Is de gemeente goed voorbereid op het afhandelen van de meldingen van dumpingen van drugsafval 

en op het afhandelen van een mogelijke toename van deze meldingen?  

8. Hoe informeert de gemeente de inwoners over mogelijke risico’s bij vondsten, zowel in preventieve 

zin als wanneer een vondst is gedaan en de omgeving op de hoogte moet worden gebracht? 

 

 

H. Veltman 

VVD Ede 

 

                                                           
1 http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/criminelen-wijken-uit-naar-gelderland-voor-dumpen-
drugsafval-1.6399278  
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