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Geachte leden,
In deze brief informeren wij u over ons besluit om voor 2020 een

Uw kenmerk

uitvoeringsregeling subsidie opruiming drugsafval vast te stellen met
een subsidieplafond van € 37.350.

Achtergrond
Drugsdumpingen zijn al jarenlang een probleem in ons land. Het gevolg
van deze dumpingen is schade aan bodem en natuur en
gezondheidsrisico’s voor burgers en dieren die er mogelijk mee in
aanraking komen. De grondeigenaar is in eerste instantie
verantwoordelijk voor het laten afvoeren en verwerken van het afval en
eventuele herstel van schade (zoals aan wegdek, bodem, flora etc.).
Dit betekent dat gemeenten en particulieren als grondeigenaren vaak
financieel gedupeerd worden.

Compensatie vanuit het Rijk
Omdat georganiseerde criminaliteit niet alleen een lokale
aangelegenheid is en het politiek en ook vanuit de jurisprudentie niet
wenselijk is dat vooral particulieren voor dergelijke schade opdraaien,
hebben het IPO en de VNG met het Rijk afspraken gemaakt over een
meer structurele compensatie voor schade door drugsafvaldumpingen.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zich daarop bereidwillig
verklaard om jaarlijks tot € 1 miljoen vrij te maken voor (gedeeltelijke)
schadeloosstelling van gemeenten en particulieren. Weer via de
provincies. Het uitgangspunt daarbij is 1 00% compensatie van
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particulieren (inclusief terreinbeheerders) en 50% compensatie van
overheden (primair gemeenten).
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Uitvoering door provincies
De € 1 miljoen per jaar wordt op voorhand verdeeld over alle provincies
op basis van het aantal meldingen van drugsafvaldumpingen in 201 8 en
201 9. In deze periode waren er 22 meldingen in Noord-Holland, in heel
Nederland waren dat er 483. Dit betekent dat het subsidieplafond voor
de provincie Noord-Holland wordt vastgesteld op € 37.350.
Gedupeerden kunnen in de periode van 25 juni 2020 tot en met 1
december 2020 een subsidie aanvragen voor financiële compensatie
voor het opruimen van drugsafvaldumpingen.
Om de overhead zo klein mogelijk te houden neemt de provincie
Noord-Brabant alle aanvragen in behandeling en voert een
ontvankelijkheids- en inhoudelijke toets uit, op basis waarvan zij de
betreffende provincie adviseert over het wel of niet verlenen van
subsidie. De daadwerkelijke uitkering van de gelden aan gedupeerden
vindt door elke provincie afzonderlijk plaats.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

voorzitter
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