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Ondeniverp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 27 juni 2018 over vergoeding kosten opruimen drugsafval

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur van 27 juni
2018 hebben wij toegezegd dat wij u nader zouden informeren over de vergoeding
van kosten voor het opruimen van drugsafval. Met deze brief geven wij invulling aan
deze toezegging.

Het dumpen van drugsafval is een landelijk groeiend probleem. Ook in Drenthe
hebben in de afgelopen jaren enkele dumpingen van drugsafval plaatsgevonden. ln
vergelijking met de meeste andere provincies, met name Limburg, Gelderland en
Noord-Brabant, is het probleem in Drenthe niet groot in aantallen bezien. Echter, voor
de grondeigenaar die met het dumpen van afval op zijn of haar grond wordt gecon-
fronteerd, is het wel een probleem. Het afval dient te worden opgeruimd en de kosten
komen in principe ten laste van de grondeigenaar. Dit is een onwenselijke situatie,
vandaar dat provincies en Rijk hierover enkele jaren geleden met elkaar in overleg zijn
getreden.

Gonvenant met het Rijk
Dit heeft uiteindelijk geleid tot een convenant tussen het Rijk en de provincies. Dit con-
venant,'Uitwerking amendement cofinanciering oprui m ing drugsafvaldum pingen', is
getekend op 3 december 2015 en daarin was onder andere geregeld dat het Rijk in de
jaren 2015, 2016 en 2017 telkens € 1 .000.000,- beschikbaar stelt. Dit geld is per
provincie beschikbaar gesteld in de vorm van een subsidieregeling. Op grond hiervan
kon een tegemoetkoming van 50% in de kosten van het opruimen van drugsafval
worden verkregen.
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Bij brief van het Kabinet van 14 juni 2018, kenmerk IENW/BSK-20181119621, heeft
staatssecretaris Van Veldhoven in beantwoording op Kamervragen van de SGP aan-
gegeven dat de bijdrage in de kosten door het Rijk niet wordt voortgezet. Hiervoor
wordt door het Kabinet een aantal redenen aangevoerd. Belangrijkste reden lijkt de

onderuitputting te zijn, waarvan jaarlijks sprake is geweest. Ook verwacht het Rijk van
provincies en gemeenten dat zij zelf komen met een duurzame financieringsoplossing
voor dit probleem. Die oplossing is er echter nog niet. Om die reden is in april 2018 in

het Bestuurlijk Omgevingsberaad afgesproken dat betrokken provincies en ministeries
in een werkgroep de financiële en juridische mogelijkheden voor een duurzame finan-

cieringsoplossing voor de periode vanaf 2018 gaan verkennen.

IPO-standpunt
ln lnterprovinciaal Overleg(lPO)-verband hebben wij het ondeniverp diverse malen be-

sproken. De provincies die de meeste hinder en lasten ervaren, Noord-Brabant en

Limburg, zijn op dit dossier de vooruitgeschoven pionnen. Wij staan in nauw contact
met hen. ln |PO-verband zijn wij het niet eens met de stellingname van de staatsse-

cretaris, zoals verwoord in haar voormelde brief van 14 juni 2018. De gezamenlijke
provinciale inzet vanuit het IPO is dan ook niet beëindigd, maar zal worden voortge-

zet. Wij, en met ons het lPO, blijven van mening dat het Rijk hierin een nadrukkelijke
verantwoordelijkheid heeft, die zij ook dient in te vullen. Vanuit het IPO is nadrukkelijk

aangegeven dat de middelen die hiervoor van rijkswege benodigd zijn, afkomstig zou-

den kunnen zijn uit de inkomsten van de zogenaamde'Plukze-wetgeving'. Ondanks

dat de brief van de staatssecretaris negatief advies geeft over een nieuwe regeling,

houden wijvoor-
alsnog vertrouwen in een goede uitkomst. Wijzullen vanuit Drenthe uw geluid ook
laten horen en steviger aandringen op de verantwoordelijkheid die het Rijk in onze
ogen moet nemen.

lnterbestuurlijk Programma (lBP)
ln het IBP-onderdeel Vitaal Platteland is de gezamenlijke ambitie afgesproken dat, om

van het landelijk gebied te kunnen blijven genieten, het noodzakelijk is dat alle be-

trokken actoren zorgdragen voor een goed toezicht in het landelijk gebied. Het gaat

daarbij specifiek om toezicht op zaken als dumpingen van afval, asbest en drugs, wild-
crossen, stroperij en dergelijke. Er rs op deze zaken commitment nodig op landelijk

niveau over prioritering en inzet van alle actoren, zodat op regionaal niveau operatio-
nele afspraken kunnen worden gemaakt. Het is volgens alle betrokkenen bij het IBP

wenselijk dat de benodigde afspraken op landelijk niveau in de komende maanden
worden gemaakt, zodat de operationele uitwerking ervan dit najaar kan worden op-
gestart. Dus ook het IBP geeft provinciale en gemeentelijke overheden handvatten om

het Rijk te houden aan de verantwoordelijkheden die ook zij heeft ten aanzien van de
problematiek rond drugsafval.

Drenthe wacht niet af
ln afwachting van de uitkomsten van de overleggen tussen het Rijk en het IPO en de

bovengenoemde werkgroep, zullen wij voor alle gevallen in 2018 die hebben plaatsge-

vonden of nog gaan plaatsvinden, dezelfde spelregels hanteren als in de voorgaande
jaren. Dat betekent dat men ook aan dezelfde meldingscriteria zal moeten voldoen.
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Omdat het vooralsnog een tijdelijke situatie betreft en het om een gering aantal mel-
dingen gaat, is individuele beoordeling van aanvragen effectiever en efficiënter. Wel
zijn wij het met u eens dat grondeigenaren ingelicht moeten worden over de mogelijk-
heid die wij hiermee bieden. Dat zijn wij voornemens te doen door middel van gerichte

communicatie aan grondbezitters en betrokken partners in het veld. Via een brief
zullen wij hen hiervan op de hoogte stellen en tevens zorgen dat de informatie ook
wordt gedeeld via andere communicatiekanalen, zoals de provinciale website. Met als
doel dat eenieder die wordt geconfronteerd met een dumping van drugsafval op zijn of
haar grond kennis kan nemen van de mogelijkheid die geboden wordt om een tege-
moetkoming te krijgen in de te maken kosten.

Met deze brief willen wij ook het probleem in het juiste perspectief proberen te
plaatsen. Eerder in de brief is al aangegeven dat het probleem echt groot is in met
name de provincies Limburg en Noord-Brabant. ln alleen Noord-Brabant gaat het al

om ongeveer honderd gevallen van drugsdumping per jaar. ln Drenthe gaat het, voor
zover ons bekend, per jaar om een enkel (bekend) geval; in totaal hebben wij sinds wij
met de regeling kunnen werken vier gevallen concreet in beeld. Twee daarvan zijn ou-
dere zaken waar de betrokken gemeenten de regie hebben genomen en hebben aan-
gegeven gebruik te willen maken van de afgesproken regeling, indien de schade niet
op de dader(s) kan worden verhaald. Daarnaast zijn ons één geval uit eind 2017 en

één uit begin 2018 bekend. De kosten van de voorvallen in Drenthe worden vergoed
overeenkomstig het bepaalde in de regeling die van kracht is geweest.

Goncluderend
Wij zijn van mening dat wij op de boven beschreven manier ruim voorzien in het bij-
dragen aan het opruimen van drugsafval. Wij blijven samen met andere provincies

inzet plegen op het voortzetten van de rijksregeling. Het proces hiervoor loopt al en

zal, mede dankzij uw inbreng tijdens de commissie, met extra kracht worden voort-
gezet. ln de tussenliggende periode tot duidelijk is of er een landelijke regeling blijft,

dan wel een andere landelijke regeling komt, zullen wij in de geest van de eerder ge-

hanteerde landelijke regeling blijven handelen. Dit betekent dat wij 50% van de op-
ruimkosten willen bijdragen aan grondeigenaren, die voldoen aan de voorwaarden
zoals die eerder ook golden. Wij zullen dit actief communiceren, zodat eenieder die
geconfronteerd is of wordt met dumping van drugsafval op zijn of haar grond op de
hoogte is van deze mogelijkheid. Wanneer blijkt dat het overleg met het Rijk niet leidt
tot gewenst succes, komen wij daar bij u op terug met een voorstel in het kader van
de Begroting 20'19.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll

, secretaris a.i. , voorzitter


