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Aan:
mevrouw B. van den Berg-Slagter
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 9 februari 2017
Ons kenme rk 613.3120 17000245
Behandeld door de heer H.A. Booij (0592) 36 5874
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel4l Reglement van orde over
drugsafval

Geachte mevrouw van den Berg,

ln uw brief van 26 januari jl. stelde u een aantal vragen over drugsafval. Deze vragen
beantwoorden wij als volgt.

Vraao'1

Hoeveeldrugsdumpingen zijn bekend in onze provincie?
Antwoord

1

Vanaf 2015 zijn drie meldingen door de politie expliciet als drugs(xtc)afualgekenmerkt.

Vraao2
ls er contact met gemeenten over drugsdumpingen?

Antwoord 2
Ja. Maandelijks wordt met gemeenten over diverse milieuonderwerpen gesproke n waarond e r d rug safual.

Vraaq 3
Vermoed u, net als de provincie Brabant, dat het aantal dumpingen hoger ligt dan het
aantal meldingen?
Antwoord 3
Ja, wiij vermoeden dat niet van elke dumping melding wordt gemaakt.

2

Vraas 4
Bent u het met de ChristenUnie-fractie eens dat de milieuschade van drugsdumpingen
heel groot kan zijn?

Antwoord 4
Wij zijn het eens met de opvatting dat drugsdumpingen tot milieuschade kunnen leiden.

Vraaq 5
Bent u bekend met het feit dat door de provincies is afgesproken dat elke provincie
een regeling met betrekking tot het opruimen van drugsafval zou instellen?

Antwoord 5
Ja.

Vraaq 6
Klopt het dat voor Drenthe nog geen regeling is vast- en opengesleld? Zoja, waarom
niet?

Antwoord 6
De regeling is in de GS-vergadering van 31 januari 2017 vastgesteld. ln de
voorbereiding van de regeling zijn gemeenten en terreinbeherende organisafies a/s Sfaafsbosbeheer en Natuurmonumenten algeïnformeerd. Daarbij is
aangegeven dat in een voorkomend geval al kan worden gemeld. Dat heeft tot
op heden nog niet tot nieuwe meldingen geleid.

VraagT
Op welke termijn kan de regeling alsnog worden opengesteld?

Antwoord 7
De regeling wordt met terugwerkende kracht voor 2015 en 2016 opengesteld.

Hoogachtend,
Gedeputeerde

van Drenthe,

secretaris

voorzitter

L
wa.coll

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
De heer J. Tichelaar
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 24 januari 2017
Betreft: schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van Provinciale Staten, over drugsafval
Geachte heer Tichelaar,
De ChristenUnie-fractie heeft met grote zorgen kennis genomen van het bericht dat
de er zorgen zijn over de opmars van de onderwereld:
http://www.dvhn.nl/groningen/Zorg-over-opmars-onderwereld-21946724.html.
In Noord-Brabant werd onlangs de noodklok geluid vanwege de verweving van de
onder- en bovenwereld, aldus de krant. Volgens hoofdofficier Veurink zijn criminele
organisaties ook in Drenthe, Groningen en Friesland bezig om op die manier een
machtspositie proberen te krijgen. ,,Het is niet zo erg als in het Zuiden, maar we zien
het steeds vaker in ons gebied. We hebben meerdere gevallen waarbij we een paar
tegels oplichten en we op een hoop ellende stuiten.’’ Momenteel lopen er in Drenthe,
Groningen en Friesland vijftien grotere zaken waarbij sprake is van ondermijnende
criminaliteit, vertelt Hugo van Klaveren van de recherche Noord-Nederland in het
DvhN. "Criminelen kopen op grote schaal onroerend goed betaald uit de opbrengsten
van wietplantages."
De ervaring leert dat waar wiet is, ook xtc is. En waar xtc is, ook drugsafval.
Vanwege de schadelijke gevolgen van drugsafval voor het milieu hebben de
provincies afgesproken dat ze allemaal een regeling voor het opruimen van
drugsafval zouden instellen. Ze deden dit middels het convenant 'Uitwerking
amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen', dat is ondertekend op
3 december 2015. In het convenant liggen de afspraken vast over de wijze en
voorwaarden waaronder provincies zorg dragen voor cofinanciering van de kosten
die gemeenten en grondeigenaren voor het opruimen van drugsafvaldumpingen
hebben gemaakt.
Uit onderzoek door fractie van de ChristenUnie blijkt dat alleen door de provincie
Drenthe nog geen regeling is opengesteld, zie ook:
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx en
https://gelderland.notubiz.nl/document/4693380/1/Bijlage_bij_antwoord_op_vragen_(PS2016
-684).

De fractie heeft daarom de volgende vragen aan uw College:
1. Hoeveel drugsdumpingen zijn bekend in onze provincie?
2. Is er contact met gemeenten over drugsdumpingen?

3. Vermoed u, net als de provincie Brabant1, dat het aantal dumpingen hoger ligt
dan het aantal meldingen?
4. Bent u het met de ChristenUnie-fractie eens dat de milieuschade van
drugsdumpingen heel groot kan zijn?
5. Bent u bekend met het feit dat de door de provincies is afgesproken dat elke
provincie een regeling mbt het opruimen van drugsafval zou instellen?
6. Klopt het dat voor Drenthe nog geen regeling is vast- en opengesteld?
7. Zo ja, waarom niet?
8. Op welke termijn kan de regeling alsnog worden opgesteld?
Uw antwoorden op de door mij gestelde vragen zie ik met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Christenunie,
Bernadette van den Berg
Statenfractie ChristenUnie
b.vandenberg@drentsparlement.nl

1

https://noordbrabant.christenunie.nl/k/n30091/news/view/939993/497725/provincie-noordbrabant-drugsdumpingen-altijd-melden.html
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De overheid en opsporingsinstanties maken zich grote zorgen over de verwevenheid
van de onder- en bovenwereld in Drenthe, Groningen en Friesland.
Dat laten onder meer burgemeester Peter den Oudsten (gemeente Groningen),
plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Noord-Nederland Gert Veurink en directeur
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Cor Zoontjes van de Belastingdienst Noord weten. Volgens hen vermengen de bovenen onderwereld in Noord-Nederland zich steeds vaker.

Ondermijnende criminaliteit
Momenteel lopen er in Drenthe, Groningen en Friesland vijftien grotere zaken waarbij
sprake is van ondermijnende criminaliteit, vertelt Hugo van Klaveren van de recherche
Noord-Nederland. Criminelen kopen op grote schaal onroerend goed betaald uit de
opbrengsten van wietplantages.

2. Groninger figureert in Goede
Tijden, Slechte Tijden
Groningen

3. Voor ‘The best ponies in the
world’ moet je niet in Slagharen,
maar in Collendoorn zijn
Drenthe

Aanleiding voor de instanties om hun zorgen te uiten zijn de ontruiming van het

4. Groningen richt vizier op broers
K.

clubhuis van motorbende No Surrender in Emmen en het zogenaamde A39onderzoek naar de twee vastgoedbroers Ali (48) en Bekir (47) K. uit Groningen. In dat
laatste geval bestaat het vermoeden dat crimineel verdiend geld wordt geïnvesteerd in
bijvoorbeeld vastgoed.

5. Verdubbeling aantal boekingen
attractiepark Slagharen dankzij
Lubach

Groningen

Drenthe

Nieuwe aanpak
Daarom proberen politie en justitie niet alleen het ‘strafrechtelijke pad’ te bewandelen,
maar juist ook bestuurlijk op te trekken met onder meer de gemeentes Groningen en
Emmen. Ook de Belastingdienst wordt in deze onderzoeken in stelling gebracht. ,,Dat
is een relatief nieuwe aanpak’’, vertelt belastingbaas Zoontjes.
De broers K. werden gearresteerd op verdenking van oplichting, bedreiging en
witwassen. De gemeente Groningen heeft dat aangegrepen om twee al eerder
afgegeven bouwvergunningen deze week weer in te trekken.

In het spoor van Noord-Brabant
In Noord-Brabant werd onlangs de noodklok geluid vanwege de verweving van de
onder- en bovenwereld. Volgens hoofdofficier Veurink zijn criminele organisaties ook
in Drenthe, Groningen en Friesland bezig om op die manier een machtspositie
proberen te krijgen. ,,Het is niet zo erg als in het Zuiden, maar we zien het steeds
vaker in ons gebied. We hebben meerdere gevallen waarbij we een paar tegels
oplichten en we op een hoop ellende stuiten.’’
Politie, justitie, Belastingdienst en de gemeente Groningen gaan nauwer samenwerken
om de opmars van de criminaliteit tegen te gaan. ,,We doen ook een beroep op
andere partners zoals makelaars en notarissen om zich aan te sluiten’’, aldus Veurink.







Bas van Sluis
Onderzoeksjournalist. Voorliefde voor nieuws en verhalen. Geboren Drent.
Oud-Groninger. Veenkoloniaal.
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Drugsafval opruimen, subsidie
 De subsidieaanvraag moet digitaal ondertekend worden, zie hieronder bij 'Aanpak'. De provincie NoordBrabant is het ontvangstloket voor alle aanvragen, dus ook voor aanvragen waarbij de opruiming van
drugsafval in een andere provincie plaatsvindt. Elke provincie heeft een eigen subsidieregeling
opruiming drugsafval. Kijk bij ‘Indienperiode’ op deze pagina voor de indienperiode van uw provincie.
 
Samenvatting
Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2015 kosten hebben gemaakt voor het opruimen
van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen.
Formulier
Format standaard aangifte dumpingen
Machtigingsformulier
Modelverklaring de-minimissteun
Aanvraagformulier drugsafval

Omschrijving
De provincies willen gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2015 kosten hebben gemaakt
voor het opruimen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de vorm van subsidie.

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx[26-1-2017 13:37:51]

Drugsafval opruimen, subsidie - Provincie Noord-Brabant

Voorwaarden
Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:
er is sprake van een illegale dumping van synthetisch drugsafval;
de grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt is gelegen binnen de gemeentegrenzen of behoort tot het zakelijk
recht van de aanvrager;
van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie;
het afval en/of de bodemverontreiniging is verwijderd volgens de geldende wet- en regelgeving;
er moet een overzicht worden ingediend van de gemaakte en betaalde kosten.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in de subsidieregeling opruiming drugsafval van uw eigen
provincie.

Contact
Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282

tussen 9.00

en 12.00 uur op werkdagen.
Aanpak
Bedrijven of instellingen kunnen met aanvragen en verzoeken aan de provincie Noord-Brabant terecht bij
Berichtenbox voor bedrijven. Daar kunt u ook een eigen account aanmaken als u die nog niet heeft. Uiteraard blijft
het mogelijk om zonder de berichtenbox uw aanvragen en verzoeken in te dienen.
U kunt per post een aanvraag doen of digitaal via een e-aanvraagformulier. Om een digitaal formulier voor een
subsidieaanvraag opruiming drugsafval te kunnen indienen moet deze digitaal ondertekend kunnen worden.
Particulieren kunnen dit doen met hun DigiD. Na een correcte authenticatie wordt een digitale handtekening op het
formulier geplaatst. Meer informatie www.DigiD.nl. Gebruik de versie van het formulier voor particulieren. Na
afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid naar de ondertekening met DigiD.
Bedrijven/instellingen/overheden moeten in geval van digitale indiening een bevoegde medewerker voorzien van
een middel eHerkenning met de machtiging voor het “Ondertekenen van subsidieaanvragen via IPO/GBO". Een
middel eHerkenning kan worden aangeschaft bij een middelenleverancier zoals deze te vinden zijn op
www.eHerkenning.nl waar ook nadere informatie over het gebruik van eHerkenning is te vinden. Met dit middel
kan namens een bedrijf een rechtsgeldige digitale ondertekening worden uitgevoerd.Gebruik de versie van het
formulier voor bedrijven/instellingen/overheden. Na afronden van het formulier wordt u automatisch doorgeleid
naar de ondertekening met eHerkenning.
Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de
aanvragen wordt beslist op grond van de gestelde voorwaarden. Bij overstijging van het plafond wordt naar rato
uitgekeerd.

Indienperiode
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx[26-1-2017 13:37:51]

Drugsafval opruimen, subsidie - Provincie Noord-Brabant

Niet iedere provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode.
Voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Zeeland, Limburg, Overijssel, Noord-Holland, ZuidHolland, Flevoland, Groningen en Friesland is de aanvraagtermijn verstreken.

Voor de provincie Drenthe is de openstellingsperiode nog onbekend.

Wet- en regelgeving
Algemene subsidieverordening Noord-Brabant
Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant

Beschikbaar budget
Het totaal beschikbare landelijke budget voor de opruiming van drugsafval is €1.000.000. De hoogte van de
subsidie is 50% van de subsidiabele kosten.
Startdatum
29-01-2016
Einddatum
31-12-2016
Meer informatie
Subsidie opruimen drugsafval
Provincie Flevoland - Nadere regels subsidiering opruiming drugsafvaldumping 2016
Provincie Zeeland - Vaststellen subsidieplafond en openstellen aanvraag subsidie Bijzondere bepalingen voor
verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval
Provincie Noord-Holland - Opruiming drugsafval Noord-Holland 2016, uitvoeringsregeling subsidie
Provincie Zuid-Holland - Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016
Provincie Limburg - Nadere subsidieregels opruiming drugsafval Provincie Limburg
Provincie Groningen - Subsidieregeling drugsafval provincie Groningen 2016
Provincie Overijssel - Opruiming drugsafval

Bezwaar en beroep
U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.
Bijgewerkt
19-01-2017


https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx[26-1-2017 13:37:51]







