
 

Aan:  Het college van burgemeester en wethouders 

  
  van de gemeente Venlo 

Van:  Fractie EENLokaal 

 Leon van den Beucken   

Betreft: Vragen ex. Artikel 44 reglement van orde 

Belfeld 14-9-2020 

  

Geacht college, 
 

Onderwerp:  drugslab- bouw- en restafvaldump in natuur- en buitengebieden 
 
 
Het gebied de Holtmühle tussen Belfeld en Tegelen, en het Joamerdal tussen Tegelen en Venlo, wordt al 
langer geteisterd door illegale cross, zwerfaval en grootschalige dump van afval en feestjes met 
bijbehorend geluid en brandende houtskolen. Het plaatsen van slagbomen – door samenwerking met 
gemeente en Staatsbosbeheer – heeft hier en daar verlichting gebracht in het Holtmühlegebied. Maar 
de randen van deze gebieden blijven gevoelig voor dit soort zaken en vooral ook voor grootschalige 
afvaldump. Het buitengebied / bosrandgebied van Belfeld en Tegelen lijkt wel een regionale magneet 
voor (chemische) afvaldump vanwege de “comfortabele en directe aansluiting” op afrit 17, met name de 
Molenbeekweg, Bosheideweg en de Broekstraat.  
 
In Belfeld werden gisteren, 13 september weer een vracht vaten met chemisch afval gedumpt; enkele 
honderden meters voor de Duitse grens.  
 
In 2015 en In 2017 en In 2018 bijvoorbeeld was het ook prijs in Belfeld. Daar lijkt het zich enigszins te 
concentreren.  Maar ook Tegelen  en  Lomm  en Boekend  en  Velden   en  Arcen en  Hout-Blerick  
ontspringen de dans bepaald niet.  
 
 
Gelukkig worden er ook mensen die dit soort criminele activiteiten ontplooien in de  kraag gevat  maar 
helaas nog veel te weinig.   
 
EENLokaal heeft het helemaal gehad met het misbruik van onze buiten- en natuurgebieden. Dit is 
uiteindelijk ook vervat in de motie “krachtige vuist tegen vervuiling” waarin de gemeente Venlo 
gevraagd wordt samen met andere gemeenten op te trekken richting het Rijk. Om de gemeenten beter 
in stelling te brengen voor bestrijding van zwerf- en dumpafval. We beseffen dus, dat het niet ENKEL de 
gemeente is, die aan zet is, als het gaat om dumpafval (chemisch-bouw-huishoudelijk). We komen 
echter wel tot een paar vragen. 
 
Vraag 1 
Heeft de gemeente in beeld of er zich in verhouding tot de rest van de gemeenten in onze provincie 
meer chemisch dumpafval plaatsvindt. Vooral ook in het kader van ons infrastructurele knooppunt?  
 
Vraag 2 
Hoe zijn op dit moment de contacten met de Groene Brigade van de Provincie van Limburg? 
 
 
 
De Groene Brigade van de Provincie Limburg heeft in het gebied Maasduinen (Mook, Gennep, Bergen) 
boetes uitgedeeld  
 

https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/vaten-gevonden-in-bosgebied-van-belfeld
https://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/veel-vaten-met-drugsafval-gevonden-limburg/
https://www.ruiver.nl/2017/06/23/drugsafval-gedumpt-in-buitengebieden-van-belfeld-en-venlo/
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/121793898/drugsafval-gevonden-in-buitengebied-belfeld
https://www.kbohhart.nl/vat-met-drugsafval-in-water-gedumpt-in-tegelen/
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/vaten-met-afval-gedumpt-in-buitengebied-lomm
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/vaten-gedumpt-langs-everlosebeekweg-boekend
https://www.1limburg.nl/jerrycans-met-drugsafval-gevonden-buitengebied
https://www.1limburg.nl/vaten-met-drugsafval-gevonden-buitengebied-arcen
https://omroepvenlo.nl/nieuws/artikel/grote-afvaldumping-in-buitengebied-hout-blerick
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200518_00160857/man-dumpt-afval-in-natuur-en-krijgt-forse-boete
https://www.1limburg.nl/boetes-en-waarschuwingen-na-controle-maasduinen


De handhavingsactie was een samenwerking van de politie met onder meer 
Natuurmonumenten, Stichting het Limburgs Landschap en de gemeenten Mook en Middelaar, 
Gennep en Bergen. Zo meldde Dagblad de Limburger maandag 7 september  j.l. 
 
 
Vraag 3 
Is het college bereid de Groene Brigade dan wel de betreffende Gedeputeerde te bewegen meer in te 
zetten op de buitengebieden en natuurgebieden van de gemeente Venlo gezien de ontwikkelingen? 
Dit naar goed voorbeeld van Maasduinen?  
 
Eerder al, in het voorjaar van 2019 uitte zich de LLTB zich al met  zorgen:  “Staatsbosbeheer, Limburgs 
Landschap, Natuurmonumenten en LLTB maken zich zorgen over de veiligheid in het Limburgse 
buitengebied.” 
 
Vraag 4 
Op welke manier werkt de gemeente nu al samen met deze organisaties en de politie om in het 
bijzonder de drugsgerelateerde dumpingen de kop in te drukken? 
 
 
Vraag 5 
Gaat of kan het college iets gaan doen om onze inwoners voor te lichten over hoe men (vooral niet) 
moet handelen bij het aantreffen van chemisch afval?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fractie EENLokaal, 
Leon van den Beucken  

https://www.lltb.nl/nieuwsberichten/website/2019/03/zorgen-om-veiligheid-limburgs-buitengebied

