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Ondenverp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
chemisch drugsafval

Geachte mevrouw Van den Berg,

ln uw brief van 13 april 2018 stelde u een aantal vragen over drugsafval. Deze vragen
beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

Bent u het met de ChristenUnie eens dat grondeigenaren niet behoren op te draaien
voor de kosten van het opruimen van dit afval?

Antwoord 1

Ja en wij spannen ons samen met de andere provincies in om met het Rijk
een landelijke regeling te realiseren voor een tegemoetkoming in de kosten
v a n getroffe n gron d e ige n are n.

Vraas2
Hoeveel drugsdumpingen zijn bekend in onze provincie in 2017-eerste helft 2018?

Antwoord 2
ln 2017 is er één dumping van chemisch drugsafual bekend, in de eerste drie
maanden van 2018 eveneens één. Dit ls gebaseerd op het aantaldumpingen
in de natuur/op landerijen, waarvan aangifte is gedaan bij de politie en/of
waarover wij gei'nformeerd zijn door de gemeenten en terreinbeherende orga-
nisafæs.
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Vraaq 3
Zijn er, bijvoorbeeld via de Waterschappen, signalen van illegale drugsafvallozingen in
bijvoorbeeld het riool en/of oppervlaktewater?

Antwoord 3
De waterschappen hebben zich nog niet met dit signaal bij ons gemeld

Yraag 4

Op welke wijze is er bekendheid gegeven aan de Drentse subsidieregeling voor het

opruimen van drugsafval die met terugwerkende kracht opengesteld was voor 2015

en 2016?

Antwoord 4
Wij hebben de politie hierover gei'nformeerd, evenals de gemeenten en water-

schappen in het reguliere Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving-

overleg en de terreineigenaren via hun buitengewoon opsporingsambtenaren.

Overigens was er bij de politie in die twee jaren slechts één aangifte van dum-
pingen. En een eis om in aanmerking te komen voor subsidie is dat er aan-
gifte is gedaan. De subsrdæregeling is voor Drenthe op dezelfde manier vorm-
gegeven als in de andere provincies.

Vraaq 5
Klopt het dat de subsidieregeling voor Drenthe niet is opengesteld voor 2017? En zo
ja, waarom niet?

Antwoord 5

Dat klopt. Omdat in december 2017 de stand van de aangiftes bij de politie nul
was, rs besloten af te zien van de rijksbijdrage en de daarbij horende regeling

voor 2017. Echter, in december heeft zich nog een dumping voorgedaan die
pas later bekend werd.

Vraaq 6
Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat grondeigenaren bekend zijn met deze

subsidiemogelijkheid en dat dit kan voorkomen dat zij gevonden drugsafval op een

andere manier'opruimen'?

Antwoord 6

Wij bekijken, samen met de andere provincies, op welke wijze de regeling nog

beter bekendgemaakt kan worden. De provincie Noord-Brabant heeft hierin

het voortouw. Overigens is voortzetting van de financiering van deze regeling

door het Rijk niet zeker. De laatste zekere rijksbijdrage was de bijdrage voor

2017. Zodra er zekerheid is over een regeling voor 2018 pakken wijde com-

municatie hierover actief op.
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VraaqT
Bent u bereid de regeling voor Drenthe ook voor 2017 en 2018 open te stellen en hier
bekendheid aan te geven?

Antwoord 7

ln overleg met de betrokken gemeenten zullen wij de twee nagekomen zaken
die zich in de periode 2015 tot en met 2017 voorgedaan hebben, afhandelen
in de geest van de regeling. Ook de nu bekende casus uit 2018 zullen wü op
die manier afhandelen. Zodra er duidelijkheid is over de wijze waarop dit voor
2018 en verder landelijk opgepakt wordt, zullen wij daarnaar handelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

)
voorzitter

km/coll.



Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de 
provincie Drenthe 
Mevrouw drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
 
 
 
Datum: 13 april 2018 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over subsidieregeling voor 
opruimen gedumpt drugsafval 
 
 
Geachte mevrouw Klijnsma, 
  
Al bij de Voorjaarnota vorig jaar vroeg de ChristenUnie aandacht voor ondermijnende 
criminaliteit in onze provincie. En in het najaar is de motie Keurmerk veilig buitengebied 
aangenomen. Preventie is immers heel belangrijk. Dat voorkomt echter niet dat er nooit 
drugsafval gedumpt wordt. Middels deze vragen willen we bereiken dat er voor 2017 en 2018 
een regeling opengesteld wordt voor het opruimen van gedumpt drugsafval, want het is 
belangrijk om te voorkomen dat grondeigenaren die drugafval vinden, dit het afval op andere 
wijze lozen (bijv via het riool of afwateringssloten). Het gaat vaak om zeer gevaarlijke stoffen 
die de gezondheid schaden en het leefmilieu in gevaar kunnen brengen. Grondeigenaren 
zijn na zo’n dumping verplicht zijn dit op te ruimen, maar dit gaat gepaard met hoge kosten. 
 
In januari 2017 heeft de ChristenUnie eerder vragen gesteld over drugsafval in onze 
provincie. Toen is ook een regeling in werking gesteld voor het opruimen van drugsafval met 
terugwerkende kracht voor 2015 en 2016. Uit onderzoek van mijn fractie blijkt dat er voor 
2017 geen regeling is opengesteld, omdat er niet of nauwelijks afvaldumpingen zouden zijn 
gemeld bij de politie. Dat verbaast ons, want het aantal ontdekte drugslaboratoria in Drenthe, 
en daarmee het risico op afvaldumpingen, loopt op. Zo is er in 2017 bij Norg een grote 
hoeveelheid drugsafval gevonden. En begin maart is op de Drentse Hondsrug een dumping 
van 28 vaten met vermoedelijk drugafval gevonden en werden er in een sloot bij 
Valthermond 40 zakken met hennepafval aangetroffen. Ook was er in 2017 een duidelijke 
stijging te zien van het aantal ontdekte drugslabs in Noord-Nederland.  Waren er in 2016 nog 
2 geregistreerde misdrijven vanwege het vervaardigen van harddrugs in 
Groningen/Friesland/Drenthe, in 2017 waren dat er 9 (zie: 
https://www.volkskrant.nl/binnenland/geregistreerde-criminaliteit-blijft-dalen-zwaartepunt-
harddrugsproductie-in-zuid-nederland~a4575491/). En dit jaar zijn al diverse drugslabs in 
onze provincie opgerold (in Zuidlaren en Nieuw-Amsterdam). 
De pillenmisdaad verplaatst zich noordwaarts, waarschuwde politiechef Noord-Nederland 
Gery Veldhuis niet voor niets.  
 
Mijn fractie is daarom van mening dat er een subsidie voor het opruimen van drugsafval 
moet zijn, ook als daar nu nog niet veel gebruik van gemaakt wordt. Mogelijk is de 
onbekendheid van of onzekerheid over de regeling immers aanleiding voor grondeigenaren 
om gevonden drugsafval niet te melden, maar op een andere manier ‘op te ruimen’. Zeker 
omdat de regeling met terugwerkende kracht pas wordt opengesteld denken wij dat het 
belangrijk is om op voorhand nu ook al duidelijkheid over de regeling voor het jaar 2018 te 
verschaffen. 
  
De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten-PS/2017/15-november/13:00/M2017-24-Begroting-Keurmerk-veilig-buitengebied-AANGENOMEN.pdf
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/drugsafval_opruimen_subsidie_15017.aspx
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128573/Drugsafval-gedumpt-in-bossen-bij-Norg
http://www.dvhn.nl/drenthe/Drugsafval-gedumpt-op-Drentse-Hondsrug-28-vaten-met-grondstof-voor-harddrugs-22973879.html
https://www.volkskrant.nl/binnenland/geregistreerde-criminaliteit-blijft-dalen-zwaartepunt-harddrugsproductie-in-zuid-nederland%7Ea4575491/
https://www.volkskrant.nl/binnenland/geregistreerde-criminaliteit-blijft-dalen-zwaartepunt-harddrugsproductie-in-zuid-nederland%7Ea4575491/
http://www.dvhn.nl/drenthe/Aanhouding-in-Groningen-leidt-naar-drugslab-in-Zuidlaarderveen-23040717.html
http://www.dvhn.nl/drenthe/Grootschalig-onderzoek-Den-Bosch-leidt-naar-groot-drugslab-in-Nieuw-Amsterdam-video-23057907.html


 
1. Bent u het met de ChristenUnie eens dat grondeigenaren niet behoren op te draaien voor 

de kosten van het opruimen van dit afval?  
2. Hoeveel drugsdumpingen zijn bekend in onze provincie in 2017-eerste helft 2018? 
3. Zijn er, bijvoorbeeld via de Waterschappen, signalen van illegale drugsafvallozingen in 

bijvoorbeeld het riool en/of oppervlaktewater? 
4. Op welke wijze is er bekendheid gegeven aan de Drentse subsidieregeling voor het 

opruimen van drugsafval die met terugwerkende kracht opengesteld was voor 2015 en 
2016? 

5. Klopt het dat de subsidieregeling voor Drenthe niet is opengesteld voor 2017? En zo ja, 
waarom niet?  

6. Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat grondeigenaren bekend zijn met deze 
subsidiemogelijkheid en dat dit kan voorkomen dat zij gevonden drugsafval op een andere 
manier ‘opruimen’? 

7. Bent u bereid de regeling voor Drenthe ook voor 2017 en 2018 open te stellen en hier 
bekendheid aan te geven? 

  
Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de ChristenUnie,  
 
 
Bernadette van den Berg  




