Zachte heelmeesters, stinkende wonden
Nederland staat bekend als land van verdraagzaamheid en individuele vrijheden. Elke
Nederlander krijgt deze waarden met de paplepel ingegoten. Maar dit kan ook ons naar
halfzacht beleid brengen. Dit geldt voor het Nederlandse drugsbeleid. Het Nederlandse
gedoogbeleid legt een grauwsluier en brengt ons van de regen in de drup.

Hier maken zachte heelmeesters stinkende wonden. Bovendien treden de buurlanden
forser op. Zuid-Nederland wordt daardoor aantrekkelijk voor de onderwereld van de
drugslabs. Zuid-Nederland is één van de grootste producenten in de EU, onder meer
van synthetische drugs. Het Europees drugsrapport wordt jaarlijks gepubliceerd en
voert metingen uit in 67 Europese steden. Daaruit bleek in maart 2016 dat Nederlandse
steden opnieuw piekten in de EU top-5 wanneer het ging om aangetroffen
drugsrestanten in rioolwater. Eindhoven bleek koploper in het percentage gedetecteerde
amfetamines.
Bovendien blijkt uit het september 2016 rapport ‘Elke dump is een plaats delict’ (Politie
& Wetenschap) dat we vaak niet eens weten wat er in de natuur geloosd wordt. Het
onderzoek geeft aan dat elke opruim -en verwerkingsactie de Nederlandse
belastingbetaler gemiddeld €12.500 kost. Want de daders die het afval van de
drugslabo’s dumpen, worden zelden achterhaald.

Te lang heeft Nederland de ogen gesloten. De drugseconomie wordt sinds kort
opgenomen in de CBS-statistieken. De miljoenenomzet heeft ertoe geleid dat het BBP
van Nederland omhoog is gegaan en de afdrachten aan de EU zijn verhoogd.
Als Europarlementariër trek ik samen met de Vlaamse collega’s aan de bel. In oktober
2015 hebben we in Baarle-Nassau het symposium ‘Drugs kennen geen grenzen’
georganiseerd waar ik pleitte voor meer grensoverschrijdende samenwerking tegen
drugs. De Europese Commissie heeft hierover een onderzoek gestart naar aanleiding
van mijn schriftelijke vraag in het Europees Parlement. De resultaten van het onderzoek
zijn dramatisch: ze bevestigen dat in de EU, Nederland piekt aangaande concentraties

van cocaïne en MDMA in het afvalwater. Kortom: naast de effecten op de gezondheid,
zijn ook de gevolgen van het drugsafval alarmerend.

Het is goed dat het CDA vasthoudt aan zijn afwijzing van het Haagse drugsbeleid.
Zeker nu de VVD opnieuw een stap zet naar legalisering, moet het authentieke CDAgeluid luider klinken.
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