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Subsidieregeling opruiming drugsafval

voorgesteld besluit

begrotingswijziging vervaardigen?

•

Vaststellen van het besluit tot wijziging van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 in verband met het wijzigen van
hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie
voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024
conform bijgevoegd ontwerpbesluit en publiceren;

•

Openstellen van de mogelijkheid tot het indienen van een
aanvraag voor subsidie in het kader van hoofdstuk 13 Bijzondere
bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van
drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 in vier tijdvakken van:
- 17 november 2021 t/m 31 december 2021
- 1 januari 2022 t/m 31 december 2022
- 1 januari 2023 t/m 31 december 2023
- 1 januari 2024 t/m 31 januari 2025
en vaststellen van een subsidieplafond van € 27.414,- per tijdvak;

•

Vaststellen van het Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 inzake
hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie
voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van
het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 conform bijgevoegd
ontwerpbesluit en publiceren;

•

Intrekken van het Besluit mandaat algemeen directeur van de
provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere
bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van
drugsafval provincie Zeeland 2020 van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013.

•

Vaststellen van aanvraagformulier ‘Aanvraag Subsidie opruiming
drugsafval 2021-2024’ en instemmen met het gebruik van de
uniforme webtekst voor de website van de provincie Zeeland;
Nee
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aanleiding

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 die er mogelijk mee in
aanraking komen. Vooral gemeenten, waterschappen en
particulieren op wier grond gedumpt wordt, zijn hiervan financieel
de dupe omdat de grondeigenaar in eerste instantie
verantwoordelijk is voor het laten afvoeren en verwerken van het
afval en eventuele herstel van schade (zoals aan wegdek,
bodem, flora etc.).
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft jaarlijks, in ieder
geval tot en met 2024, landelijk € 1 miljoen beschikbaar gesteld
voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling van particulieren en
overheden als gevolg van dumping van drugsafval. Het
uitgangspunt daarbij is 100% compensatie van particulieren
(inclusief terreinbeheerders) en 50% compensatie van overheden
(primair gemeenten). Om de gelden aan gedupeerden
beschikbaar te kunnen stellen is in IPO-verband een
geharmoniseerde regeling overeen gekomen. De decentralisatieuitkering loopt via het provinciefonds en de uitvoering wordt bij
BIJ12 belegd.
In dit voorstel wordt u geadviseerd hiervoor een wijziging van
hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van
subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 20212024 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (hierna:
subsidieregeling) vast te stellen. Tevens wordt voorzien in een
mandaat voor wat betreft de uitvoering aan de algemeen
directeur van BIJ12 met de mogelijkheid tot het verlenen van
ondermandaat.
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dhr. B.L.L. van der Velde -

Overwegingen en advies
Algemeen
Het doel van de regeling is het vergoeden van gemaakte kosten teneinde bodem en
oppervlaktewater te kunnen herstellen in geval van dumping van drugsafval, waarbij de
gesubsidieerde projecten kunnen zien op de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval
en verontreinigd oppervlaktewater en de sanering van verontreinigde grond.
De middelen die het ministerie van Justitie en Veiligheid via een decentralisatie-uitkering
beschikbaar stelt voor de uitvoering worden ingezet als één landelijk budget, ongeacht de
verdeelsleutel die door het ministerie is gehanteerd. Middelen die in een jaar in de ene
provincie niet worden uitgegeven, kunnen worden ingezet in provincies waarin het
toegekende budget vanuit het ministerie ontoereikend is. Zo kunnen de verschuivingen van
dumpingen worden opgevangen. Hiertoe is besloten in het BAC MTH van 14 januari 2021.
Zichtbaar is dat de dumpingen verplaatsen naar de noordelijk gelegen provincies. BIJ12 voert
de subsidieregelingen in mandaat voor alle provincies uit.
De verdeelsleutel betreft een basisbedrag van €8.000 per provincie plus een bedrag wat is
bepaald naar rato van het aantal dumpingen in voorgaande jaren. Dit is voor Zeeland €22.460
= €30.460 totaal. De beheers- en projectkosten voor BIJ12 betreffen 10%, te weten €3.046.
Dit houdt in dat het subsidieplafond €27.414 bedraagt per jaar voor 2021-2024.
Juridisch kader
Omdat de uitvoering niet op basis van een rijksregeling plaatsvindt, moeten alle provincies
een subsidieregeling vaststellen. Met het oog op een efficiënte uitvoering hanteert iedere
provincie dezelfde bepalingen voor wat betreft de inhoud van de regeling. De
standaardregeling wordt door iedere provincie binnen hun eigen structuur van regelgeving
vastgesteld. De subsidieregeling wordt binnen de provincie als bijzonder hoofdstuk van het
Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 vastgesteld op grond van de Algemene
subsidieverordening Zeeland 2013.
In het BAC MTH van 19 november 2020 zijn vastgesteld:
- De modellen voor de verlenging van de geharmoniseerde Subsidieregeling opruiming
drugsafval, het bijbehorende aanvraagformulier en het mandaatbesluit aan BIJ12
- De besluitvorming conform de model-subsidieregeling, -aanvraagformulier en mandaatregeling door de eigen provinciale besturen vast te laten stellen
Bij BIJ12 kunnen door overheden en particulieren aanvragen worden ingediend voor
projecten met betrekking tot drugsafval wat is afgevoerd en verwijderd in de periode van 1
oktober 2020 tot en met 31 december 2024. Aanvragen kunnen worden ingediend in de
periode van :
17 november 2021 - 31 december 2021
1 januari 2022 - 31 december 2022
1 januari 2023 - 31 december 2023
1 januari 2024 – 31 januari 2025
Communicatie
Via de website Aanvragen subsidie opruimen drugsafval - BIJ12 is alle informatie omtrent de
subsidieregeling terug te vinden, zoals het aanvraagformulier (zie bijlage) en kan de aanvraag
worden ingediend.
Advies
Voorgesteld wordt in te stemmen met een wijziging van hoofdstuk 13 van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013 (zie bijlage) waarin eveneens het subsidieplafond en de
openstellingsperiode wordt vastgesteld, de vaststelling van het mandaat aan BIJ12, het
vaststellen van het aanvraagformulier ‘Aanvraag Subsidie opruiming drugsafval 2021-2024’
en het gebruik van de uniforme webtekst.
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Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Nvt

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

4 oktober 2021
16 november 2021

Consequenties besluit
Financiële consequenties
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt van 2021 tot en met 2024 per jaar € 1 miljoen
beschikbaar aan de gezamenlijke provincies voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling van
particulieren en overheden als gevolg van dumping van drugsafval. Zeeland ontvangt tot en
met 2024 per jaar een bedrag van €30.460 via het provinciefonds. Vervolgens stuurt BIJ12
een factuur en zal het bedrag aan BIJ12 worden overgemaakt teneinde de regeling uit te
voeren. Eea wordt nog geeffectueerd in 2021.
In de provinciale begroting van 2021 was er nog een bedrag van €40.000 beschikbaar om in
te zetten als compensatie bij verwijdering van drugsafval. Dit bedrag is middels de
najaarsnota overgeheveld naar 2022.

Juridische consequenties
Eventuele bezwaar en beroep procedures zullen door de provincie Zeeland zelf worden
uitgevoerd.
In het kader van een juridisch zorgvuldige en rechtmatige afhechting voor wat betreft de
gegevensverwerking van aanvragen door BIJ12 is er op grond van artikel 28 Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkersovereenkomst met BIJ12
opgesteld. Hiermee is geborgd dat BIJ12 als verwerker verantwoordelijk moet omgaan met
deze persoonsgegevens overeenkomstig de AVG en deze verwerkingen binnen de instructie
van de provincie plaats moeten vinden. De verwerkersovereenkomst zal in mandaat door de
afdelingsmanager POJZ worden ondertekend. Deze overeenkomst is reeds ambtelijk
afgestemd en akkoord bevonden voor wat betreft de AVG en informatieveiligheid.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig. De uitvoering van de regeling komt in zijn geheel bij BIJ12 te
liggen.

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing

Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp

Zaaknummer

Subsidieregeling
opruiming drugsafval

97656

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 16 november 2021

Geachte voorzitter,
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 die er mogelijk mee in aanraking
komen. Vooral gemeenten, waterschappen en particulieren op wier grond gedumpt wordt, zijn hiervan
financieel de dupe omdat de grondeigenaar in eerste instantie verantwoordelijk is voor het laten
afvoeren en verwerken van het afval en eventuele herstel van schade (zoals aan wegdek, bodem, flora
etc.).
Algemeen
Het ministerie van JenV heeft jaarlijks, in ieder geval tot en met 2024, € 1 miljoen per jaar beschikbaar
gesteld voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling van particulieren en overheden als gevolg van
drugsafvaldumpingen. Om gelden aan gedupeerden beschikbaar te kunnen stellen is in IPO-verband
een geharmoniseerde regeling overeen gekomen.
Geharmoniseerde regeling
In 2020 is voor dat betreffende jaar een uniforme regeling vastgesteld die in mandaat werd uitgevoerd
door de provincie Noord-Brabant. Hierover is uw staten per brief geinformeerd op 2 juni 2020.
Inmiddels is er ook voor de jaren 2021-2024 een geharmoniseerde regeling overeen gekomen. De
decentralisatie-uitkering loopt via het provinciefonds en de uitvoering wordt in mandaat bij BIJ12
belegd.
Omdat de uitvoering niet op basis van een rijksregeling plaatsvindt, moeten alle provincies een
subsidieregeling vaststellen. Met het oog op een efficiënte uitvoering hanteert iedere provincie
dezelfde bepalingen voor wat betreft de inhoud van de regeling. De standaardregeling wordt door
iedere provincie binnen hun eigen structuur van regelgeving vastgesteld. De subsidieregeling wordt
binnen de provincie Zeeland als bijzonder hoofdstuk van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013.
Samenvatting regeling
Het doel van de regeling is het vergoeden van gemaakte kosten teneinde bodem en oppervlaktewater
te kunnen herstellen in geval van dumping van drugsafval. Waarbij de gesubsidieerde projecten
betrekking hebben op de afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval en verontreinigd
oppervlaktewater en de sanering van verontreinigde grond. Het uitgangspunt is 100% compensatie
van particulieren (inclusief terreinbeheerders) en 50% compensatie van overheden (primair
gemeenten).
De middelen die per provincie worden toegekend zijn met een verdeelsleutel bepaald. De
verdeelsleutel betreft een basisbedrag van €8.000 per provincie plus een bedrag wat is bepaald naar

rato van het aantal dumpingen in voorgaande jaren, dit is voor Zeeland €22.460. In totaal gaat het om
€30.460. De beheers- en projectkosten voor BIJ12 betreffen 10%, te weten €3.046. Dit houdt in dat het
subsidieplafond €27.414 bedraagt per jaar voor de jaren 2021-2024.
Subsidie kan worden aangevraagd via de site: Aanvragen subsidie opruimen drugsafval - BIJ12

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.

Behoort bij brief met zaaknummer: 97656
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Besluit van gedeputeerde staten van
Zeeland houdende wijziging van het
Algemeen subsidiebesluit Zeeland
2013

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van [datum], nummer [xxxxx], houdende wijziging van
het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Gedeputeerde staten van Zeeland,
-

overwegende dat het wenselijk is de bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie
voor opruiming van drugsafval, opgenomen in hoofdstuk 13 van het Algemeen

subsidiebesluit Zeeland 2013, te wijzigen in verband met de openstelling van nieuwe
-

aanvraagtijdvakken voor de jaren 2021 tot en met 2024;

gelet op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen de navolgende wijziging van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013:

Artikel I
Het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A.
De titel van hoofdstuk 13 komt te luiden:
Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval
provincie Zeeland 2021-2024

B.
In artikel 13.5, eerste lid, onder d, wordt ‘januari 2019 tot en met november 2020’ vervangen door ‘1
oktober 2020 tot en met 31 december 2024’.

C.
Artikel 13.8 komt te luiden:

Artikel 13.8 Aanvraagtijdvakken
Subsidieaanvragen worden ingediend van:

a.

17 november 2021 tot en met 31 december 2021;

c.

1 januari 2023 tot en met 31 december 2023;

b.
d.

1 januari 2022 tot en met 31 december 2022;
1 januari 2024 tot en met 31 januari 2025.

C.
Artikel 13.9 komt te luiden:

Artikel 13.9 Subsidieplafond
Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond vast op:
a.

€ 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder a;

c.

€ 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder c;

b.
d.

€ 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder b;
€ 27.414 voor de periode, genoemd in artikel 13.8, onder d.

Artikel II
De Toelichting bij het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 wordt als volgt gewijzigd:

A.
De titel van de toelichting op hoofdstuk 13 komt te luiden:
Toelichting op hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van
drugsafval provincie Zeeland 2021-2024

B.
In de algemene toelichting wordt in het onderdeel 1. Inleiding en doelstelling

‘De provincie Noord-Brabant voert de subsidieregelingen in mandaat uit voor de verschillende provincies
(met uitzondering van de provincie Gelderland). Op grond van de subsidieregelingen kan bij de provincie
Noord-Brabant een aanvraag worden ingediend voor projecten met betrekking tot drugsafval dat is

afgevoerd en verwijderd in de periode van januari 2019 tot en met november 2020. Aanvragen kunnen
worden ingediend in de periode van 8 juni 2020 tot en met 1 december 2020.’

vervangen door

‘BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging het

Interprovinciaal Overleg, voert de subsidieregelingen van de verschillende provincies per 1 januari 2021 in
mandaat uit. Een aanvraag kan worden ingediend bij BIJ12 voor projecten met betrekking tot drugsafval

dat is afgevoerd en verwijderd in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024. Aanvragen
kunnen worden ingediend in de periode van 16 november 2021 tot en met 31 januari 2025.

C.
In de artikelsgewijze toelichting wordt in de toelichting op artikel 13.5 ‘januari 2019 tot en met november
2020’ vervangen door ‘1 oktober 2020 tot en met 31 december 2024’.

Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van [datum].

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris

PROVINCIAAL BLAD

NaN ?

Officiële uitgave van de provincie Zeeland

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende verlening mandaat
aan de Directeur van BIJ12 inzake de uitvoering van Hoofdstuk 13 Bijzondere
bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval
provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013
Besluit van gedeputeerde staten van [datum besluit], kenmerk 97656, houdende verlening mandaat
aan de D irecteur van BIJ12 inzake de uitvoering van Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor
verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 .
Gedeputeerde staten van Zeeland,
overwegende dat het bestuur van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO) op 25 juni 2020
•
heeft besloten de centrale uitvoering van de provinciale subsidieregelingen voor gedupeerden
van drugsafvaldumpingen vanaf 1 januari 2021 onder te brengen bij BIJ12;
overwegende dat Gedeputeerde Staten op (datum besluit) Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen
•
voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van
het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 hebben gewijzigd;
overwegende dat Gedeputeerde Staten om redenen van doelmatigheid de bevoegdheid tot het
•
nemen van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van voornoemde subsidieregeling wensen te mandateren aan de Directeur van BIJ12;
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
•
overwegende dat de Directeur van BIJ12 en de algemeen directeur van het IPO hebben aangegeven
•
bereid te zijn het mandaat aan te nemen zoals bedoeld in artikel 10.4 van de Awb;
besluiten vast te stellen het navolgende mandaatbesluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Awb : Algemene wet bestuursrecht;
BIJ12: xxx;
Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van Zeeland;
subsidieregeling: Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming
van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 2 Mandaatverlening
1.
2.

1

Gedeputeerde Staten verlenen aan de Directeur van BIJ12 mandaat tot het namens hen nemen
van besluiten betreffende de verstrekking van subsidie op grond van de subsidieregeling.
Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, in acht genomen het bepaalde in hoofdstuk 4 van de Awb,
ziet tevens op de bevoegdheid tot:
het verstrekken van informatie over de werking van de subsidieregeling;
a.
het in behandeling nemen en beoordelen van aanvragen;
b.
het verstrekken van subsidie in de vorm van een geldbedrag tot het maximum van het
c.
subsidieplafond;
het nemen van besluiten tot weigeren van subsidie of het intrekken of wijzigen van subsid.
dievaststellingsbeschikkingen;
het toepassen van artikel 4:5 van de Awb;
e.
het opvragen van overige gegevens, indien de subsidieaanvraag daartoe aanleiding geeft;
f.
het aan de subsidieverstrekking verbinden van verplichtingen als bedoeld in de artikelen
g.
4:37, 4:38 en 4:39 van de Awb;
het betalen van subsidiebedragen;
h.
het opschorten van de verplichting tot betaling van subsidiebedragen uit het subsidieplafond;
i.
het terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;
j.
het nemen van overige ter zake van subsidiëring te nemen uitvoeringsbeslissingen, waark.
onder begrepen besluiten tot het afzien van terugvordering;
het ondertekenen van namens Gedeputeerde Staten genomen beschikkingen en overige
l.
correspondentie;

Provinciaal blad
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m.
3.

4.

het vormen van archiefdossiers waaruit kenbaar is op welke overwegingen de besluitvorming
heeft plaatsgevonden.

Het mandaat, bedoeld in het eerste en tweede lid, ziet niet op het beslissen op bezwaarschriften
en het behandelen van beroepsschriften als bedoeld in artikel 6.4 van de Awb, die gericht zijn
tegen de subsidieverstrekking.
De Directeur van BIJ12 kan ter uitoefening van een krachtens het eerste en tweede lid aan hem
gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan een onder hem ressorterende
unitmanager, coördinator en adviseur.

Artikel 3 Ondertekening
De Directeur van BIJ12 brengt in de door hem te nemen besluiten tot uitdrukking dat sprake is van een
in mandaat namens Gedeputeerde Staten genomen besluit en van een door de provincie Zeeland beschikbaar gestelde subsidie.

Artikel 4 Rechtsmiddelenverwijzing
Onder de besluiten, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:
Rechtsmiddel
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van
Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift,
tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt.
Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe
leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt bezwaar te maken, kunt
u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot
het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Artikel 5 Instructies
De Directeur van BIJ12 neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden algemene instructies en instructies per geval van Gedeputeerde Staten als bedoeld in artikel 10:6, eerste
lid, van de Awb in acht.

Artikel 6 Informatieplicht
1.

2.

3.

De Directeur van BIJ12 stelt Gedeputeerde Staten tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen
of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door
hen gewenst is.
Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:
de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden
a.
daartoe aanleiding geven;
het besluit ertoe kan leiden dat de desbetreffende provincie aansprakelijk wordt gesteld.
b.
Gedeputeerde Staten voorzien de Directeur van BIJ12 van alle benodigde informatie ten behoeve
van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 7 Verantwoording
1.
2.

2

De Directeur van BIJ12 brengt jaarlijks aan Gedeputeerde Staten verslag uit over de krachtens dit
mandaatbesluit genomen besluiten;
Het verslag, bedoeld in het eerste lid, bevat in ieder geval:
een overzicht van de besteding van het beschikbare budget voor te verlenen subsidies;
a)
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b)
c)
3.

een uiteenzetting van de bij de besteding opgedane ervaringen en de daaruit te trekken
conclusies;
een opgave van alle in de voorafgaande periode in mandaat genomen besluiten.

Onverminderd het eerste en tweede lid, verschaft de Directeur van BIJ12 desgevraagd alle informatie aan Gedeputeerde Staten ter zake van de uitoefening van de ingevolge dit besluit aan hem
gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 8 Toepasselijke wet- en regelgeving
De Directeur van BIJ12 neemt bij de uitoefening van de aan hem gemandateerde bevoegdheden het
ter zake geldende recht in acht, in het bijzonder de Awb, de Algemene subsidieverordening Zeeland
2013 en Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van
drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 9 Intrekking
Het Besluit mandaat algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2020
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 (Pb 5 juni 2020 nr. 3468) wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding
1.
2.

Dit besluit wordt aan de Directeur van BIJ12 gezonden.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal
Blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Directeur van BIJ12 inzake Hoofdstuk 13 Bijzondere
bepalingen voor verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024
van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van [ datum].
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
A.W. Smit, secretaris
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Toelichting
Dit mandaatbesluit heeft betrekking op de uitvoering van Hoofdstuk 13 Bijzondere bepalingen voor
verstrekking van subsidie voor opruiming van drugsafval provincie Zeeland 2021-2024 van het Algemeen
subsidiebesluit Zeeland 2013. De gezamenlijke provincies hebben in IPO-verband besloten om de uitvoering van de provinciale subsidieregeling opruiming drugsafval met ingang van 1 januari 2021 te
beleggen bij BIJ12, uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, onderdeel van de Vereniging
het Interprovinciaal Overleg.
Met tijdig in kennis stellen zoals genoemd in artikel 6, eerste lid van dit besluit (informatieplicht) wordt
bedoeld: op een zodanig moment dat gedeputeerde staten invloed kunnen uitoefenen. Gedeputeerde
Staten kunnen op grond van deze kennisgeving, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen
dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat geen gebruik mag worden gemaakt. In artikel
10:7 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald, dat een mandaat te allen tijde kan worden
ingetrokken en in artikel 10:8 Awb is bepaald dat de mandaatgever bevoegd blijft, de gemandateerde
bevoegdheid zelf uit te oefenen. BIJ12 stelt gedeputeerde staten, in daarvoor in aanmerking komende
gevallen, tijdig in de gelegenheid van deze bevoegdheden gebruik te maken.
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Aanvraag Subsidie opruiming drugsafval 2021-2024

Digitale handtekening:

Aanvraag Subsidie opruiming drugsafval 2021-2024
Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024

KOMT U IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE?
Aanvraagdatum

[datum aanvraag]

Locatie
Bepalen van de locatie:
 Selecteer een adres of plaats om in te zoomen op de locatie met behulp van het loepje in het
legendablok.
 Optioneel kan via selectie van kaartlagen een luchtfoto als achtergrond worden getoond om de
locatie nader te bepalen.
 Selecteer dan het tekengereedschap (potlood en dubbelklik puntlocatie) om een locatie te
kunnen markeren.
 Markeer de locatie zo nauwkeurig mogelijk (pas het zoomniveau evt. met de +/- rechtsonder aan)
door klikken met de linkermuisknop en controleer of het adres dat weergegeven wordt juist is.
 Eventueel kunnen eerdere niet meer relevante locaties worden verwijderd door het
tekengereedschap prullenbak te kiezen en die locaties aan te klikken.
Alleen het laatste getekende punt, lijn of vlak wordt in het formulier gebruikt.

Locatiekaart
Latitude
Postcode
Straat (meest nabijgelegen huisadres)
Plaats '
Gemeente
Locatie correct?

……………..
Longitude
…. ..
Huisnummer
………………………..
………………………..
………………………..
Ja/nee

……………….
……………….

Is er sprake van illegale dumping van drugsafval?

Ja/nee

Datum waarop het achtergelaten drugsafval is afgevoerd en verwijderd?

[datum afvoer]

Is er aangifte of melding van het achtergelaten drugsafval bij de politie gedaan?

Ja/nee

Bent u als aanvrager verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor de productie
of dumping van het drugsafval of voorde bodemverontreiniging waarop de
aanvraag is gericht?

Ja/nee

Is het drugsafval aangetroffen binnen een ruimte waar de productie van de synthetische
drugs plaatsvond?
Is het drugsafval gedumpt via het rioolstelstel?
Is voor dit project reeds eerder subsidie verstrekt op grond van deze of een andere
provinciale subsidieregeling?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

NB. Definitieve besluitvorming door BIJ12 namens uw provincie over de verlening van de subsidie volgt pas
na inhoudelijke beoordeling van uw volledige aanvraag.

PROJECTGEGEVENS
De antwoorden op de vragen in deze rubriek fungeren als korte samenvatting van het projectplan. Het
antwoord mag bestaan uit een verwijzing naar een specifiek onderdeel van uw projectplan.
Projectnaam
…………………………………………………………………………………………………..
(kort en bondig) …………………………………………………………………………………………………..
Locatiebeschrijving waar drugsafval is achtergelaten.
……………………………………………………………………………………………………………………...
Tot welke doelgroep behoort u als aanvrager?
 gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
 natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen
 Staatsbosbeheer
De grond of het water waar het project betrekking op heeft is eigendom van:
………………………………………………………………………………………………………………………

SUBSIDIEVEREISTEN
Het project is gericht op herstel van bodem of oppervlaktewater in de vorm van:
 afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval;
 afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater; of
 sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van
gedumpt drugsafval.
Ligt aan het project ten grondslag:
- Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het
drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of procesverbaalnummer?
Meldingsnummer of proces verbaalnummer (max 30 tekens)

Ja/nee
……………….

- Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval alsmede een kaart
Ja/nee
met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen?
Voeg aan het eind van het formulier een beschrijving, foto's en een kaart als verplichte bijlagen toe.
- Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het
Ja/nee
drugsafval of het oppervlaktewater dan wel de sanering van de bodem?
Voeg aan het eind van het formulier een bewijs van de gemaakte kosten (factuur) als verplichte bijlage toe.
Is het achtergelaten drugsafval en/of verontreinigde oppervlaktewater afgevoerd
en verwijderd conform de geldende wet- en regelgeving?
Voeg aan het eind van het formulier de afvoerbon als verplichte bijlage toe.

Ja/nee

Is er sprake van bodemverontreiniging?
Is deze bodemverontreiniging een gevolg van het achtergelaten drugsafval?
Is de bodem gesaneerd conform daarvoor geldende wet- en regelgeving?
Voeg aan het eind van het formulier het saneringsverslag als verplichte bijlage bij.

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Korte beschrijving van de wijze waarop het drugsafval of het verontreinigde oppervlaktewater is afgevoerd
en verwijderd en/of de bodem is gesaneerd.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Vink aan in welke vorm(en) het afval is achtergelaten.
 Vatendump
 Dumping met gedeeltelijke lozing
 Andere verpakking

FINANCIËN
BTW/omzetbelasting
Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?

Ja/nee

Toelichting
………………………………………………………………………………………………………….
Als u de BTW niet kunt verrekenen/compenseren, moet u die BTW ook meenemen bij de gevraagde
kosten.
Projectkosten
Verwijderingskosten derden (in €)

[ bedrag in euro]

Voeg aan het eind van het formulier bewijzen van de gemaakte kosten voor de opruiming en afvoer als
verplichte bijlage toe.
Wat is de hoogte van het totaal gevraagde subsidiebedrag? €

[bedrag in euro]

STAATSSTEUN
Het opruimen van drugsafval is geen economische activiteit in het kader van Europese Regelgeving en
bovendien is er slechts sprake van een lokaal effect, zodat van staatssteun geen sprake is.

AANVRAGER
Voor de rol als indiener kijkt u naar de hoedanigheid waarin u de aanvraag doet.
Bent u zelf of uw bedrijf/instelling ontvanger van de subsidie of doet u de aanvraag voor een ander?
Beantwoord onderstaande vragen zodat op de volgende pagina de juiste gegevens kunnen worden
gevraagd.
Dient u het formulier in als?

bedrijf of instelling/particulier

De aanvraag is

voor mezelf/ander

Wilt u het contact via de Berichtenbox voor bedrijven laten lopen?

Ja/nee

Bedrijf/instelling (begunstigde/rechthebbende)
Naam bedrijf of instelling

………………………………………………………………

LET OP: alleen als uw machtiging eHerkenning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het
vestigingsnummer in
Inschrijvingsnummer KvK

……………….

Vestigingsnr. ………………….

Rekening nr

.………………………………………..

Ten name van

…………………………………………

Contactpersoon bedrijf/instelling
Aanspreektitel
Voorletter(s)
Achternaam
Functie bij het project
Telefoonnr
E-mailadres
(begunstigde/rechthebbende)
Controle e-mailadres

Dhr./Mvr.
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

ADRESGEGEVENS
Adresgegevens (begunstigde/rechthebbende)
Gebruikt u een postbus?

Ja/nee

Is dit een Nederlands adres/postbus

Ja/nee

Postbus
Na invoeren van postcode en huis-/postbusnummer worden automatisch de bijbehorende overige
gegevens opgehaald.
Postcode
Straat
Plaats
Gemeente

…. ..
Postbusnr.
……………………
……………………
……………………

……….

UITVOERDER VERWIJDERING
Zijn het drugsafval en de bodemverontreiniging door dezelfde verwijderaar
afgevoerd en verwijderd?

Ja/nee

Verwijderaar drugsafval
Naam bedrijf

……………………

Naam contactpersoon tijdens uitvoering

……………………

Telefoonnummer contactpersoon

……………………

Postcode

…. ..

Straat

……………………

Plaats ’

……………………

Postbusnr. / Huisnummer ……. Toevoeging ….

INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN
Wijze van ondertekenen en indienen
Ondertekening met eHerkenning

Ja/nee

Verplichte bijlagen (geen .zip-bestanden)
Bewijsstuk(ken) van gemaakte kosten voor afvoer en verwijdering
Bewijsstuk A

[document]

Beschrijving, foto's en kaart van aangetroffen achtergelaten drugsafval
Bewijsstuk Foto

[document]

Bewijsstuk(ken) van afvoer en verwijdering in de vorm van een afvoerbon
Bewijsstuk afvoer verwijdering
Saneringsverslag

[document]
[document]

Optionele bijlagen
Maximaal 5 (geen .zip-bestanden)
Omschrijving
Aanvullende bijlage

Selecteer bijlage
[document]

Regel toevoegen

Verklaring
Ondergetekende verklaart:
 alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen volledig en naar waarheid te hebben
ingevuld en alle verplichte bijlagen te hebben bijgevoegd;
 bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
 ermee bekend te zijn dat alle ingediende gegevens openbaar zijn, tenzij daarop een
uitzonderingsgeval als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is;
 ermee bekend te zijn dat bij beoordeling van de subsidieaanvraag een onderzoek op grond van de
wet Bibob tot de mogelijkheden kan behoren;
 ermee bekend te zijn dat bij misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidie de aanvrager wordt
opgenomen in het onregelmatighedenregister;
 ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte (persoons)gegevens door ons
worden geregistreerd en verwerkt ten behoeve van het subsidieproces als gevolg van uw
aanvraag¹;
 ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte (persoons)gegevens gedeeld
worden met de organisatie van de provincie waarin de dumping heeft plaatsgevonden.
¹ Voor informatie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar de privacyverklaring op onze website. In
deze verklaring wordt aangegeven hoe we als BIJ12 omgaan met persoonsgegevens. https://www.bij12.nl/[.....]/privacyverklaring/

