Onderwerp: Schriftelijke vragen uitblijven subsidieregeling voor grondeigenaren bij
drugsdumpingen in Brabant
Nieuwendijk, 16 januari 2019
Geacht college,
In de Staten is de aflopen maanden intensief gesproken over het verlengen van de subsidieregeling
voor grondeigenaren die geconfronteerd zijn met drugsafvaldumpingen. Een motie van de voltallige
oppositie is helaas niet aangenomen waarbij het college aangaf er mee bezig te zijn. Wij hebben er
meermaals bij u op aangedrongen om het belang van een nieuwe Brabantse subsidieregeling voor
het verwijderen van drugsafval nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij onze
bestuurlijke partners, doch in elk geval bij de Staatssecretaris en het IPO en in te zetten op een
onderhandelingsresultaat waarbij een financieel duurzame regeling tot stand komt waarin
grondeigenaren binnen afzienbare tijd na constatering van de gedumpte drugsafval kunnen
beschikken over de financiële middelen ter compensatie van de verwijderingskosten.
Andere provincies waaronder onze buurprovincies Zuid Holland en Gelderland zijn inmiddels
overgegaan tot het opstellen van een eigen subsidieregeling. In Brabant ontbreekt de regeling nog
altijd. De fracties van ChristenUnie-SGP en CDA zouden graag zien dat de Provincie Brabant deze
regeling ook zo snel mogelijk opstelt en openstelt. Wij stellen u dan ook de volgende vragen:
Vraag 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.
Vraag 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?
Vraag 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?
Vraag 4. Hoeveel extra geld verwacht het college ter beschikking te moeten stellen voor een
volwaardige subsidieregeling voor 2018?
Vraag 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?
Vraag 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?
Gezien het belang van de zaak stellen wij het zeer op prijs als u kans ziet deze vragen spoedig te
beantwoorden.
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