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Geachte Statenleden,

Aan

Provinciale Staten van

In het rondvraagmoment vanochtend heeft het lid van Provinciale Staten, mw. F.
Dingemans mij gevraagd wat de stand van zaken is met betrekking tot de
organisatie van de publiekscampagne gericht op afvaldumping in het
buitengebied (in navolging van de campagne 'Een dumper is een stumper' in
Friesland en Zeeland). Kan ik inzicht geven in de uitkomsten van de nulmeting,
de concrete invulling van het campagneconcept en de verwachte start van
de campagne?
Met dit memo wil ik u hierover als volgt informeren.
Voor de zomer in onze verkenning en inventarisatie is ons duidelijk geworden
dat het meer tijd vraagt om voor succesvolle publiekscampagne tegen zowel
het dumpen van drugsafval als van asbest/grof huisvuil met de politie, OM,
terreinbeheerders, gemeenten en omgevingsdiensten tot een gezamenlijk
gedragen communicatieplan te komen.

Noord-Brabant
Kopie aan

Van

Johan van den Hout
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Bijlage(n)

-

Het aan het publiek vragen om misstanden te melden en om het asbest/grof
huisvuil naar de milieustraat te brengen, is niet voldoende. Het is ook nodig dat
meldingen worden opgevolgd en er minder drempels bij milieustraten zijn. De
concrete invulling van het campagneconcept tegen het dumpen van zowel
drugsafval als van asbest/grof huisvuil wil ik met de ketenpartners in het
Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO) afstemmen. Ik verwacht voor het
einde van dit jaar u in een Statenmededeling te kunnen informeren wat de start
van de publiekscampagne is en ook of er mogelijke financiële consequenties bij
de ketenpartners zijn.
Ten aanzien van de nulmeting kan ik u melden dat de afvaldumpingen van
synthetische drugs door de politie worden gemonitord. Vorig jaar zijn er 83
dumpingen van dit drugsafval geregistreerd. Op basis van een steekproef in de
periode 17 februari tot 2 april 2018 in 40% van de Brabantse natuur schatten
de terreinbeheerders de nulmeting voor asbest, bouwafval, grof huisvuil etc. op
5000 dumpingen per jaar.
Met vriendelijke groet,

drs. J.J.C. van den Hout
Gedeputeerde Natuur, Water en Milieu
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