17.

1. Samenvatting voorstel
In de afgelopen jaren is er een stijgende trend te zien in de vondsten van synthetisch drugsafval.
Afhankelijk van waar de melding binnenkomt, wordt dit op diverse wijzen afgehandeld. Tevens is er
vaak onduidelijkheid wie nu waar verantwoordelijk voor is en wordt dit ter plaatse uitgezocht. Onder
andere gemeenten ondervinden hier veel hinder van.
Met het opstellen van de Informatiekaart Vondst Synthetisch Drugs(-afval) zijn er heldere afspraken
gemaakt over de alarmering van de diverse partijen en is uitgewerkt wie waar verantwoordelijk voor
is. Dit verbetert de aanpak van dergelijke vondsten en zal leiden tot meer adequate afhandelingen.
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3. Toelichting
In de afgelopen jaren is er een stijgende trend te zien in de vondsten van synthetisch drugsafval.
Afhankelijk van waar de melding binnenkomt, wordt dit op diverse wijzen afgehandeld. Tevens is er
vaak onduidelijkheid wie nu waar verantwoordelijk voor is en wordt dit ter plaatse uitgezocht. Onder
andere gemeenten ondervinden hier veel hinder van. Met het opstellen van de IK Vondst Synthetisch
Drugs(-afval) zijn er heldere afspraken gemaakt over de alarmering van de diverse partijen en is
uitgewerkt wie waar verantwoordelijk voor is. In de praktijk kan de aanpak per vondst verschillen
omdat de risico’s anders kunnen zijn (is er bijvoorbeeld sprake van een lekkage of niet). Wel is de
basis van betrokken partijen altijd hetzelfde en is nu duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit
verbetert de aanpak van dergelijke vondsten en zal leiden tot meer adequate afhandelingen.
Voor het opstellen van deze informatiekaart is gebruik gemaakt van het landelijk protocol Aanpak
dumpingen/ synthetisch drugsafval van de politie en de landelijke afspraken omtrent alarmering bij
synthetische drugsvondsten van de brandweer (landelijk MAR van de MKB).
Op de MKB is werken met inzetvoorstellen een dagelijkse gang van zaken. Bij de MKP wordt deze
manier van werken minder toegepast. Dit betekent dat wanneer een melding (eerst) bij de politie
binnenkomt het van menselijk handelen afhankelijk is of het juiste potentieel gealarmeerd wordt. Door
middel van instructie wordt hier op geïnvesteerd om dit zo veel als mogelijk te voorkomen. Maar zoals
bekend is menselijk handelen niet onfeilbaar.

4. Implementatie en communicatie
-

-

De Informatiekaart Vondst Synthetisch Drugs(-afval) is vastgesteld door de VD op 22 november
2021 en aangeboden aan de werkgroep MDOP. De leden van deze werkgroep verspreiden de
informatiekaart onder alle crisisfunctionarissen uit de eigen kolom die actief zijn binnen de
verschillende crisisteams van de VRHM. De secretaris van MDOP draagt zorg voor de
verspreiding van de informatiekaart bij de multidisciplinaire crisisfunctionarissen van de
crisisteams. De vertegenwoordigers van de betrokken crisispartners dragen zorg voor de
implementatie en verspreiding van de informatiekaart binnen de eigen (crisis)organisatie.
Na vaststelling wordt de informatiekaart gedeeld met de relevante crisispartners.
De informatiekaart wordt bij de plannen gevoegd in het Multidisciplinair Actueel Beeld (MAB) in
LCMS.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie worden informatiekaarten niet meegezonden met de
vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB stukken van 9
december 2021.
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