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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.). Om gedupeerden te kunnen helpen hebben GS een subsidieregeling hiervoor vastgesteld en wij
willen u met deze brief hierover informeren.
Algemeen
Het ministerie van JenV heeft jaarlijks, in ieder geval tot en met 2024, in totaal € 1 miljoen per jaar aan
de provincies beschikbaar gesteld voor (gedeeltelijke) schadeloosstelling van particulieren en
overheden als gevolg van drugsafvaldumpingen. Om deze gelden aan gedupeerden beschikbaar te
kunnen stellen is in IPO-verband een geharmoniseerde subsidieregeling 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 geïnformeerd 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. BIJ12 is in 2014 door de provincies opgericht als onderdeel van het IPO. BIJ12 ondersteunt
provincies bij de uitvoering van wettelijke taken en zij zorgen voor een efficiënte uitvoering van
provinciale regelingen.
Omdat de uitvoering niet op basis van een rijksregeling plaatsvindt, moeten alle provincies een
subsidieregeling vaststellen. Dat hebben GS van zeeland op 16 november 2021 gedaan. 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 rijksmiddelen 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 wat de provincie Zeeland in kan zetten om gedupeerden te kunnen helpen. De beheers- en
projectkosten voor BIJ12 betreffen 10%, te weten €3.046. Dit houdt in dat het subsidieplafond €27.414
per jaar bedraagt 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
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