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Onderwerp

Schriftelijke vragen over tegemoetkoming opruimkosten drugsafval
Datum

12 september 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2213680/4248901
Uw kenmerk

Bij brief van 22 augustus 2017, ingekomen op 22 augustus 2017, heeft u
namens de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

R.L. (René) Beijnen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 21 64

1. Hoeveel burgers, ondernemers en andere private partijen in Brabant
hebben in 2016 en 2017 de kosten voor het opruimen van gedumpt
drugsafval op hun terrein zelf moeten betalen?

Email

rbeijnen@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Antwoord: 3.

2. Wat is de totale hoogte van deze gemaakte kosten in Brabant?
Antwoord: € 86.953,-

3. Kan voor de casus in kwestie de subsidieregeling voor het opruimen van
drugsafval worden ingezet?
Antwoord: Ja.

4. Heeft de betreffende grondeigenaar hiertoe een subsidieaanvraag bij u
ingediend?
Antwoord: Ja.

Datum

5. Indien ja, is deze subsidieaanvraag al toegewezen? Indien niet,
waarom niet?

12 september 2017
Ons kenmerk

C221360./ 0328583

Antwoord: Nee. De aanvraag is door ons in ontvangst genomen en is in
procedure om te worden getoetst aan de voorwaarden zoals wij die in de
Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant hebben opgenomen. Ook
de gemeente Nuenen heeft voor de opruimkosten een subsidie aanvraag
ingediend. De beslissing op beide aanvragen wordt opgeschort totdat er een
rechterlijke uitspraak is. Pas als vaststaat voor wie de rekening is kunnen wij
beslissen aan wie de subsidie toekomt.

6. Wat is de status van uw lobby in Den Haag om over te gaan tot een
vergoeding van 100% van de gemaakte opruimkosten?
Antwoord: In het overleg tussen de provincies en het ministerie over de
uitvoering van het Convenant ‘Uitwerking amendement cofinanciering opruiming
drugsafvaldumpingen’ stelt het Ministerie van Infrastructuur&Milieu, dat 100%vergoeding niet mogelijk is. Hiertoe verwijst het Ministerie naar het amendement
van de leden Cegerek en Remco Dijkstra (PvdA, respectievelijk VVD), dat op 27
november 2014 in de Tweede Kamer is aangenomen. In dit amendement staat,
dat het beschikbare bedrag is bestemd voor cofinanciering van maximaal 50%
van de gemaakte opruimkosten. Het Ministerie wijst erop, dat je als eigenaar
een zorgplicht hebt om te voorkomen dat eigendom door anderen wordt
beschadigd.
In aansluiting op de op 21 april 2017 in Provinciale Staten aangenomen motie
‘Compensatieregeling dumping synthetisch drugsafval naar 100%’ en ‘Crimineel
geld voor het oplossen gevolgen criminaliteit’ hebben wij onze lobby in DenHaag ingezet. Deze beide oproepen zijn bij Remco Dijkstra, die met Cegerek
het amendement heeft ingediend, onder de aandacht gebracht.

7. Hoeveel subsidie voor het opruimen van drugsafval is tot op heden in
2017 in onze provincie verleend?
Antwoord: Over de in 2015 gemaakte opruimkosten hebben wij vorig jaar €
125.000,- uitgekeerd. Over 2016 wordt het € 385.000,-.

8. Het verweer van de gemeente Nuenen tijdens de rechtszaak komt erop
neer dat burgers hun grond ‘beter moeten beschermen’ tegen het
dumpen van drugsafval. Deelt u dit standpunt?
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Antwoord: Deze vraag kunnen wij noch bevestigend noch ontkennend
beantwoorden, omdat dit bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch onder de rechter
is. De uitspraak staat gepland op 3 oktober 2017.

Datum

12 september 2017
Ons kenmerk

C221360./ 0328583

9. Indien ja, hoe zouden in uw ogen burgers hun grond beter moeten
beschermen tegen het dumpen van drugsafval?
Antwoord: Ook voor deze vraag geldt dat dit onder de rechter is.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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