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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z18419
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid
en voor Medische Zorg over het bericht dat het rapport Integraal Appel over de
wietteelt in Tilburg is gebaseerd op drijfzand (ingezonden 15 oktober 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Belangrijk rapport over wietteelt blijkt
gebaseerd op dubieuze bron»?1
Vraag 2
Hoe wetenschappelijk acht u het rapport dat gebaseerd blijkt op slechts één
enkele bron uit het criminele circuit?
Vraag 3
Deelt u de mening van hoogleraar Openbare-orderecht Michel Vols van de
Universiteit Groningen die allerlei kanttekeningen plaatst bij de motieven, de
geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de bron en die concludeert
dat op basis van dit rapport niet gesteld kan worden dat de gemeentebegroting kleiner is dan de drugsindustrie of dat de dammen op breken staan? Zo
nee, waarom niet?
Vraag 4
Deelt u de mening van onderzoeker Nicole Maalste van de Universiteit van
Utrecht die dit een volstrekt onbetrouwbaar rapport vindt, omdat er aannames zijn gedaan op basis van wat een spijtoptant heeft verteld, waarop
vervolgens aanname na aanname na aanname gedaan is en berekeningen
zijn uitgevoerd die een beeld creëren waarvan je je kunt afvragen of dat wel
klopt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het zorgelijk is dat de onbetrouwbare berekening uit
het rapport
vervolgens jaren een belangrijke rol speelt in de discussie over de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde misdaad?
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Vraag 6
Deelt u de mening dat de discussie over productie van (soft)drugs gevoerd
moet worden op basis van feiten en niet op basis van politieke beleidsaannames? Zo ja, hoe gaat u ervoor zorgen dat de betrouwbaarheid van onderzoeken waarop beleid gebaseerd wordt in de toekomst gegarandeerd wordt?
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