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Amendement vergoeding opruimkosten drugsdumpingen 2018
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 28 september 2018, behandelend de
Bestuursrapportage 2018
behandelend het Statenvoorstel 44/18 over de Bestuursrapportage 2018
Besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd:
9. Voor de opruimkosten van drugsdumpingen voor het jaar 2018

í 0.3 mln beschikbaar te stellen en dit ten laste

te laten komen van de 'vrije begrotingsruimte 2018 na verwerking Burap'.
10. Op pagina 43 een streefwaarde van 1 op te nemen voor de járen 2019, 2020 en 2021 als het gaat om het
vaststellen van een subsidieregeling voor het schadeloos stellen van gedupeerde grondeigenaren als gevolg van
drugsdumpingen.
Toelichting
De subsidieregeling drugsdumpingen is op 1 september 2018 afgelopen en de kosten voor het opruimen van de
dumpingen in 2018 komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.
Het niet meer hebben van een adequate vergoedingsregeling brengt het risico met zich mee dat grondeigenaren
het afval eigenhandig gaan verwijderen met alle risico’s voor mens en milieu van dien. Ook zal zonder een
regeling de aangiftebereidheid van grondeigenaren en daarmee de mogelijkheden voor onderzoek en de pakkans
voor criminelen verminderd worden. De afwezigheid van een adequate regeling zorgt er zodoende voor dat de
strijd tegen drugscriminaliteit verslapt.
Gelet op het bovenstaande is het onwenselijk te wachten op de uitkomsten van de overleggen tussen het Rijk en
het IPO over een vervolgregeling. Provinciale Staten willen alle gedupeerden van drugsdumpingen in Brabant die
in 2018 hebben plaatsgevonden of nog gaan plaatsvinden hiermee de garantie geven dat zij in aanmerking
komen voor vergoeding van een deel van de opruimkosten onder dezelfde condities zoals die in de voorgaande
járen van toepassing was.
Tevens leggen Provinciale Staten met het opnemen van een streefwaarde voor de járen 2019 en volgende de
doelstelling vast om een adequate subsidieregeling te willen continueren.
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