‘s-Hertogenbosch, 14 juni 2018
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: aflopen subsidieregeling drugsdumpingen en sporenonderzoek naar dumpingen
Geacht college,
In 2015 spraken de provincies in een convenant met het Rijk af, dat via een subsidieregeling maximaal de helft
van de opruimkosten voor drugsdumpingen konden worden verhaald. Provinciale Staten Noord-Brabant hebben
er sindsdien meermaals bij u op aangedrongen om de regeling structureel te maken én te verruimen voor
particulieren. Nu blijkt echter dat de regeling in 2018 afloopt en alléén aanvragen m.b.t. dumpingen in 2017 nog
kunnen worden ingediend en vergoed. Elke particulier die in 2018 te maken kreeg met dumping op zijn terrein
moet dus zélf opdraaien voor de volledige opruimkosten. De fracties van de ChristenUnie-SGP en het CDA
vinden dat onacceptabel. Wij stellen u dan ook de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Klopt het dat de subsidieregeling opruimkosten drugsdumpingen per 1 september a.s. afloopt en kosten voor
het opruimen van dumpingen in 2018 niet meer voor vergoeding in aanmerking komen?
Op welk wijze hebt u hier de gemeenten, terreinbeheerders en andere betrokkenen over geïnformeerd?
Hoeveel dumpingen hebben er tot nu toe in 2018 plaatsgevonden? Kunt u een indicatie geven van de
opruimkosten van het opruimen van deze dumpingen?
Ziet u met ons het gevaar van het ontbreken van een rechtvaardige vergoedingsregeling als gevolg waarvan
grondeigenaren het gedumpte spul eigenhandig gaan verwijderen teneinde niet voor de opruimkosten te
hoeven opdraaien?
Bent u bereid om de regeling ook voor het lopende jaar overeind te houden, desnoods vanuit eigen
provinciale middelen?
Bent u bereid om particulieren een 100% vergoeding van de opruimkosten te geven en deze vergoeding ook
binnen drie maanden na het maken van de kosten uit te keren?

Tijdens de bijeenkomst ‘Ontmoeting in het Groen’ eerder dit jaar ontvingen wij signalen dat er steeds minder
sporenonderzoek naar dumpingen plaatsvindt. Kennelijk ligt de prioriteit bij de Landelijke Faciliteit Ondersteuning
Ontmantelen (LFO) niet bij drugsdumpingen. Slechts het vaststellen van de inhoud van de dumping, noodzakelijk
voor het indienen van de subsidieaanvraag opruimkosten drugsdumpingen, zou onderwerp van onderzoek zijn.
Nader sporenonderzoek heeft geen prioriteit.
7.
8.

Herkent u dit geschetste beeld?
Vindt u net als wij dat bij elke dumping sporenonderzoek dient plaats te vinden om de pakkans van de
criminelen te vergroten?
9. Welke acties hebt u ondernomen en gaat u ondernemen om het sporenonderzoek naar dumpingen hoger op
de prioriteitenlijst van het LFO te krijgen?
10. Deelt u onze zorgen dat, wanneer er geen regeling voor de opruimkosten meer is, de aangiftebereidheid van
grondeigenaren, en daarmee de mogelijkheden voor onderzoek en de pakkans voor criminelen, zal
afnemen?
Zowel het geruisloos aflopen van de subsidieregeling opruimkosten drugsdumpingen als de verminderde prioriteit
voor sporenonderzoek roept bij ons de vraag op of er geen verslapping plaatsvindt in de strijd tegen de
drugscriminaliteit in Brabant. En dat baart de fracties van ChristenUnie-SGP en het CDA grote zorgen.
11. Deelt u die zorgen?
12. Welke acties gaat u ondernemen om de strijd tegen drugscriminaliteit en dumpingen op volle sterkte te
blijven voeren?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van ChristenUnie-SGP, Namens de fractie van het CDA,
Hermen Vreugdenhil

Marcel Deryckere

