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Onderwerp

Overtredingen en misdrijven
controleactie Bergschenhoek

Geachte leden van de gemeenteraad,

Bij een grote integrale controleactie in containers op een terrein aan de Hoekeindseweg in
Bergschenhoek zijn vandaag grondstoffen en apparatuur aangetroffen voor hennepteelt en de productie
van harddrugs. Ook is amfetamine gevonden. Verder zijn goederen aangetroffen waaronder fietsen,
scooters, motorblokken, oldtimers, sigaretten en namaak merkkleding, waar de politie en douane nader
onderzoek naar doen. Tenslotte is er sprake van restanten gevaarlijke stoffen en
bodemverontreinigingen. Tijdens de actie was er nadrukkelijk aandacht voor de veiligheid met het oog
op corona.
Als gemeente staan we voor een veilige omgeving voor onze inwoners. Vandaar dat we de signalen over
mogelijke overtredingen en misdrijven op dit terrein zeer serieus hebben genomen en dat er is besloten
tot deze controleactie. De gemeente Lansingerland vervult een coördinerende rol bij deze actie waarbij
medewerkers van politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, douane, DCMR, defensie, GHOR,
brandweer en de gemeente Lansingerland uitstekend hebben samengewerkt. In overleg met de politie
bezinnen we ons als gemeente momenteel op passende bestuurlijke maatregelen.
De politie en het Openbaar Ministerie onderzoeken welke personen bij de opslag betrokken zijn. Dat
onderzoek is in volle gang en aanhoudingen worden niet uitgesloten.
Als inwoners meldingen of tips hebben naar aanleiding van deze actie, dan kunnen ze mailen naar
veiligheidsmelding@lansingerland.nl. Inwoners kunnen verdachte situaties verder altijd melden bij de
politie, bij spoed: 112 of bij geen spoed 0900 - 8844. Anonieme meldingen kunnen worden gedaan bij
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000.
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Met een vriéndelijke groet,
gemeente Lansingerland

drs. Pieter van de Stadt
burgemeester
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