Weerbare boeren in een kwetsbaar gebied
Over drugscriminaliteit en ondermijnende effecten daarvan op boeren en tuinders
Factoren die van invloed zijn op de meldingsbereidheid
Bang voor wraakacties drugscriminelen

Heeft u zelf weleens iemand aan de deur gehad die

Voelde u zich geïntimideerd door de benadering

uw agrarisch bedrijfsgebouw/-terrein wilde gebruiken,
waarbij u vermoedde dat zijn/haar intenties verband

	Media brengen boeren en tuinders (impliciet) in

hielden met drugscriminaliteit?

verband met drugscriminaliteit

Geen vertrouwen in anoniem melden

5%

17%

	Negatieve ervaring met het doen van een melding

	Geen tot weinig cijfermatig zicht op betrokkenheid
boeren en tuinders bij drugscriminaliteit

door gebrek aan terugkoppeling of met politie in

	Nauwelijks casuïstiek te vinden

het algemeen

31%

2

Appel voor een vitaal en actief platteland

3

Herstellen van vertrouwen en verbeteren
informatiepositie

in gevonden drugsproductielocaties in het
buitengebied

	Hoge drempel om te melden omdat consequenties

64%

onbekend zijn

	In geval van een agrarische bestemming is

onduidelijkheid over mate van agrarische activiteit

	Geen kennis waar vermoedens (anoniem) gemeld

1.	Een structurele oplossing voor de aanpak van
leegstaand agrarisch vastgoed met de nadruk
op sloop
2.	Faciliteer stoppende en gestopte boeren in
stoppen, slopen of herbestemmen
3.	Faciliteer een platform waar vraag en
aanbod van VAB op een inzichtelijke en
gecontroleerde manier bij elkaar komen

en over rol van de boer of tuinder

kunnen worden

83%

Niet willen bemoeien met de ander

Nee

Een beetje

Ja

Gelegenheid door toenemende leegstand in het
buitengebied
	Bijna 1 op de 5 agrarische respondenten geeft aan

van plan te zijn in de komende drie jaar te stoppen

Onderzoeksopzet
Media en literatuurstudie

Interviews met 12 boeren en tuinders die door

1

Het wegnemen van leegstand

	Geen patronen te vinden wegens te veel verschillen

Ernst van de situatie niet hoog inschatten

Interviews met 45 experts

Hoe krijgen en houden we
een weerbaar buitengebied?

Ontbreekt het zicht of komt het niet voor?

van deze persoon of personen?

‘Agrariërs worden regelmatig vergeleken met drugscriminelen

	In 2030 staat naar verwachting 25 miljoen m²
agrarische bebouwing leeg

en dat doet geen recht aan deze hardwerkende beroepsgroep.
Dat helpt zeker niet om de overheid te helpen bij de bestrijding

1.	Ondermijning is complex, zorg dat de
(interne) samenwerking op orde is en betrek
meerdere perspectieven in de aanpak
2.	Zorg voor een multifunctioneel landschap
met de boer op de juiste plek
3. Combineer lopende regelingen en initiatieven

van de drugscriminaliteit.’

vermoedelijke drugscriminelen zijn benaderd

2 gereconstrueerde politiedossiers

Vragenlijst onder agrarische ZLTO-leden (n=673)

Januari t/m september 2020

Hebben drugscriminelen voor zover u weet

Op het moment dat u zou vermoeden dat drugs

bedrijfsgebouwen/-terreinen in uw eigen

op een agrarisch bedrijfsterrein,

weleens gebruik gemaakt van agrarische

geproduceerd, opgeslagen of gedumpt wordt

woonplaats of omliggende woonplaatsen?

zou u dit melden?

7%
22%
Mauro Boelens
Adviseur Veiligheid

Ja

Nee

11%

Sanne Groothuis
Adviseur Veiligheid
sgs@tg.nl

Weet ik niet

67%

Ja

31%

Weet ik niet

62%

Nee

1.	Benader boeren en tuinders op dit thema als
partner in het buitengebied, niet als dader of
slachtoffer
2.	Vergroot de aanwezigheid en
aanspreekbaarheid van de overheid in het
buitengebied
3.	Een grotere rol voor brancheverenigingen als
vertrouwenspersoon en brugfunctie tussen
individuele boeren en tuinders en de overheid
4. Investeer in meldingsbereidheid
a.	Het opzetten van een informatieloket voor
vragen en zorgen
b.	Het bieden van voorlichting over de
gevaren van drugscriminaliteit en
meldingsbereidheid
c. Het goed vastleggen van meldingen
d. Het terugkoppelen over meldingen

