
 

 

Geachte heer Vreugdenhil, heer Deryckere, 

 

  

 

  

 

 

 

 

Statenfractie CU-SGP  

De heer H.J. Vreugdenhil 

Statenfractie CDA 

De heer M.N.R.C. Deryckere   

Postbus 90151 

5200 MC  'S-HERTOGENBOSCH 

Onderwerp 
Subsidieregeling drugsafvaldumpingen 

 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

5 februari 2019 

Ons kenmerk 

C2239192/4473433 

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

R.L. (René) Beijnen 

Telefoon 

(073) 681 21 64 

Email 

rbeijnen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 
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Bij brief van 16 januari 2019, ingekomen op 16 januari 2019, heeft u namens 

de CU-SGP en het CDA schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

 

1. Wat is de status van de onderhandelingen tussen IPO en het Rijk over een 
structurele regeling voor het subsidiëren van gemaakte kosten voor het 
opruimen van synthetisch drugsafval. 
Antwoord: Eind 2018 heeft het IPO het eindverslag van het Convenant 

‘Uitwerking amendement cofinanciering opruiming drugsafvaldumpingen’ aan 

de Staatssecretaris van I&W aangeboden. In de aanbiedingsbrief herhalen de 

provincies dat een duurzame financieringsoplossing een structurele bijdrage 

van het Rijk vraagt. Verder is er vanuit het Bestuurlijk Omgevingsberaad van de 

Staatssecretaris van I&W een interbestuurlijke werkgroep die de financiële en 

juridische mogelijkheden voor een landelijke duurzame financieringsoplossing 

verkent. In het voorjaar van 2019 zal deze werkgroep een voorstel daartoe 

aan het Bestuurlijk Omgevingsberaad voorleggen. 

 

 

2. Is de inzet van het college van Gedeputeerde Staten nog steeds om 
particuliere grondeigenaren voor 100% tegemoet te komen in de kosten voor 
het opruimen van synthetisch drugsafval, zoals het IPO bij monde van Mw. van 
den Dries heeft laten weten op 17 juli jongsleden in de Gelderlander? 

Antwoord: Ja. Onze inzet in de hierboven genoemde onderhandelingen met 

het Rijk is dat grondeigenaren en gemeenten 100% in de opruimkosten van het 

synthetische drugsafval worden gecompenseerd.  
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3. Hoeveel budget is er voor Brabant overgebleven uit de subsidieregeling 
voor de jaren 2015/2016/2017, dat het college in kan zetten om een deel 
van de kosten voor een subsidieregeling voor 2018 te kunnen inzetten? 

Antwoord: € 464.574,-.  

 

4. Hoeveel extra geld verwacht het college ter beschikking te moeten stellen 
voor een volwaardige subsidieregeling voor 2018?  
Antwoord: In onze eerdere antwoorden d.d. 3 juli 2018 op uw vragen d.d. 14 

juni 2018 hebben wij toegezegd dat wij bereid zijn de hierboven genoemde 

resterende rijksmiddelen, conform de huidige voorwaarden van 50% 

cofinanciering voor onze provinciale subsidieregeling in te willen zetten. Op 

basis van de eerder uitgekeerde subsidiebedragen verwachten wij dat de 

resterende rijksmiddelen toereikend zijn om de aanvragen te honoreren totdat 

er een landelijke structurele financieringsoplossing is. Wij verwachten de 

subsidieregeling voor Noord-Brabant in april 2019 nogmaals te kunnen 

openstellen voor het subsidiëren van de opruimkosten vanaf 2018.    

 

        

5. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie-SGP en CDA eens dat 
het van belang is om nu ook al een subsidieregeling te hebben voor de kosten 
van het opruimen van synthetisch drugsafval in 2019, om daarmee 
duidelijkheid te verschaffen aan gedupeerden die vanaf 01012019 te maken 
krijgen met een dumping op hun grond? 

Antwoord: Ja. Tot het resterende budget op is zal de subsidieregeling ook 

kunnen worden opengesteld voor de opruimkosten die vanaf 2019 worden 

gemaakt. Wij kunnen nu niet vooruitlopen op de uitkomsten van het 

onderhandelingstraject met het Rijk om te komen tot een structurele 

financieringsoplossing.   

 

 
6. Is het college bereid gelet op het feit dat er nog geen deal met het rijk is – in 
navolging van de provincie Zuid-Holland en Gelderland een eigen regeling in 
het leven te roepen om daarmee helderheid te verschaffen aan gedupeerden 
over de mogelijkheden tot subsidieverstrekking voor de kosten van het 
opruimen van synthetisch drugsafval? 
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Antwoord: Nee. De subsidieregelingen die de andere provincies nu treffen zijn 

voorzettingen van de eerdere subsidieregeling op basis van het inmiddels 

afgelopen convenant tussen IPO en Rijk. Ook zij benutten de daaruit 

overgebleven rijksmiddelen voor het kunnen blijven subsidiëren van de 

opruimkosten tot het op is. In afwachting van het onderhandelingstraject met 

Rijk zijn wij nu niet voornemens een eigen regeling in het leven te roepen.    

  

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 


