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Brabantse xtc-bende slaat
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Zuiden is xtc-koploper

De politie doet onderzoek bij het lab in Oudebildtzijl.

STEF ALTENA

OUDEBILDTZIJL Achter het grote
drugslaboratorium dat is opgerold
in Oudebildtzijl lijkt een Brabantse
xtc-bende te zitten. Precies waar de
politie al voor waarschuwde.

Ook voor Brabantse begrippen is het
drugslab dat gisteren aan de Van Albadaweg tussen Oudebildtzijl en
Nieuwebildtzijl is ontmanteld een
grote. ,,Een topper in aanbouw”,
noemt Dion Luijten van de politie
Oost-Brabant de installatie, waar
nog geen enkele xtc-pil mee geproduceerd was. Er is 4000 liter chemicaliën in beslag genomen.
Uit onderzoek van de politie OostBrabant naar een xtc-bende in Den
Bosch en Oirschot kwam naar voren

In Nederland werden vorig jaar 82
drugslabs opgerold, waarvan vier in
Friesland. Deze productielocaties
stonden in Herbaijum, Berltsum,
Haulerwijk en Suwâld. De helft van
alle laboratoria voor synthetische
drugs werd aangetroffen in het Zuiden. Hier ging het om 41 productielocaties en 40 opslagplekken. In heel
het land werd 126 keer drugsafval
gevonden. In Friesland werd geen
drugsafval aangetroffen.
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dat deze waarschijnlijk beschikte
over productielocaties in Noord-Nederland. Ook in het Drentse NieuwAmsterdam trof de politie gisteren
een xtc-lab aan. In totaal zijn er bij
invallen zes mensen opgepakt: de
29-jarige Bilkert die woonde in het
huis op het erf waar ook de schuur
met het mega-lab in spe stond, een
28-jarige vrouw uit Leeuwarden,
twee Eindhovenaren van 27 en 36
jaar, een 47-jarige man uit Den Bosch
en een 57-jarige man uit Oost-,
West-, en Middelbeers (Brabant).
Er wordt al enige tijd gewaarschuwd voor een waterbedeffect
van pillenmisdaad richting NoordNederland vanuit het Zuiden, waar
de productie van xtc en hennep van
een veel grotere schaal is dan hier.
,,Ik hoor dat ze hokken nodig heb-

ben, locaties, infrastructuur en gekwalificeerde mensen”, zei Gery
Veldhuis, politiechef Noord-Nederland onlangs nog over de verplaatsing van drugcriminaliteit. ,,Ik hoor
dat er mensen uit het Zuiden worden gespot en dat de Noordelijke ondernemers zich openstellen voor
een warme ontvangst.”
Veldhuis was hiervoor tien jaar
baas van de politie in Limburg. ,,Wij
hoorden in het Zuiden al dat ‘de kansen in het Noorden’ werden gepakt,
vanwege de toenemende druk in het
Zuiden”, aldus Veldhuis.
Uit de officiële cijfers blijkt van
expansie door Brabanders en Limburgers in Friesland vooralsnog weinig. In juli werd wel een flinke hennepkwekerij opgerold in het buitengebied bij Raard, waar al snel drie

Brabanders voor werden opgepakt.
De vier drugslabs die vorig jaar in
Friesland werden opgerold, kunnen
voor zover bekend niet aan Zuiderlingen worden gelinkt. ,,Het mag
misschien zo zijn dat ze nu ook bij
jullie worden gespot, maar dat betekent niet dat wij er hier al minder
last van hebben”, zegt Luijten van de
politie-eenheid Oost-Brabant.
Omwonenden van het huis bij
Oudebildtzijl, waar gisteren de hele
dag agenten en het team Landelijke
Faciliteit Ontmantelen (LFO) onderzoek hebben gedaan, zeggen er
nooit iets verdachts te hebben waargenomen. Het huis wordt sinds ongeveer anderhalf jaar door de 29-jarige Bilkert bewoond. Hij zou het in
de tussentijd flink hebben laten verbouwen.

