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Nieuwe Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2020

Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,
Inleiding
In buitengebieden in de provincie Utrecht wordt periodiek illegaal achtergelaten drugsafval aangetroffen. In ZuidNederland gebeurt dat veel vaker. Medio 2019 werd bekend dat het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
opnieuw (over de jaren 2019 tot en met 2024), landsbreed een bedrag van € 1.000.000,- per jaar voor dit doel
beschikbaar wil stellen. Het IPO-bureau heeft vervolgens vijf model-documenten opgesteld. Aan alle provincies is
gevraagd om deze documenten, onder toevoeging van eigen provinciale gegevens, nog vóór de zomerperiode te
onderschrijven en vast te stellen.
Aanleiding
Na de instemming van het IPO-bestuur op 9 januari 2020 om als provincies zorg te dragen voor een regeling en
organisatie om gedupeerden van drugsafvaldumpingen te compenseren, is een projectorganisatie opgezet van de
provincie Noord-Brabant, IPO-bureau en BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie voor Vitaal Platteland van het IPO).
Noord-Brabant heeft daarbij het voortouw genomen om zorg te dragen voor een model-subsidieregeling, een
model-mandaatbesluit en een standaard digitaal aanvraagformulier voor gedupeerden.
Voorgeschiedenis
In de jaren 2015 tot en met 2017 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) landsbreed € 1.000.000,- per
jaar beschikbaar voor co-financiering (tot maximaal 50%) van kosten die gemeenten en andere grondeigenaren
moesten maken voor het opruimen van achtergelaten drugsafval. Omdat (zeker in de eerste jaren) niet alle gelden
werden besteed, zette de minister in 2018 een punt achter de regeling. Om te voorkomen dat in onze provincie
gedupeerden in de kou zouden komen te staan, stelden wij op voorstel van uw Staten (motie 57 van de
ChristenUnie) op 28-8-2018 een eigen éénjarige ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie
Utrecht 2018’ vast met een budget van € 20.000,-. Daarvan maakten twee gedupeerden gebruik. In alle genoemde
jaren konden alle aanvragers passend worden geholpen.
Essentie / samenvatting
De nieuwe landelijke bijdrageregeling voor opruimkosten van achtergelaten drugsafval lijkt veel op z’n voorganger.
Ook nu kan de provincie Utrecht over een vergoedingsbedrag van ruim € 23.000,- per jaar beschikken. Nieuw is,
dat gedupeerde particulieren in principe niet meer voor 50% maar voor 100% worden gecompenseerd. Voor

gedupeerde overheden blijft het vergoedingspercentage hetzelfde als voorheen (50%). Per individuele dumping
kan de maximale vergoeding per dumping evenwel nooit hoger uitvallen dan € 24.999,-. Nieuw in 2020 ten opzichte
van voorheen is, dat de provincie Noord-Brabant aanvragen om vergoeding niet meer alleen inhoudelijk beoordeelt,
maar (op basis van een toegekend mandaat) ook de financiële afwikkeling voor haar rekening neemt. Vanaf 2021
zal niet de provincie Noord-Brabant, maar BIJ12 de regeling voor alle provincies gaan uitvoeren (zowel inhoudelijk
als financieel).
Het IPO-bureau heeft in overleg met het ministerie van J&V en BIJ12 vijf model-documenten opgesteld:
- een model-subsidieregeling;
- een door gedupeerden te hanteren aanvraagformulier;
- een model-mandaatbesluit in relatie tot de uitvoeringsrol van de provincie Noord-Brabant;
- een model-brief waarmee provincies bij het ministerie van J&V hun jaarbijdrage kunnen aanvragen;
- een overzicht met de geldelijke bijdrageverdeling tussen de provincies.
Het IPO-bureau vraagt alle provincies om van deze documenten kennis te nemen, een samenvatting ervan op de
provinciale website te plaatsen, en de nieuwe subsidieregeling (met toevoeging van eigen provinciale gegevens)
vast te stellen en te zorgen voor publicatie in het Provinciaal Blad.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Met de voorliggende subsidieregeling wordt voorkomen dat gedupeerden, die opruimkosten van achtergelaten
drugsafval hebben gemaakt, over de jaren 2019 tot en met 2024 in de kou komen te staan.
Financiële consequenties
Geen. Met de subsidieregeling zijn geen eigen provinciale middelen gemoeid. Het meest positieve aan de nieuwe
subsidieregeling is, dat het in IPO-verband aan de provincie Utrecht toegekende vergoedingsbedrag van maximaal
€ 23.768,- per jaar niet het ultieme criterium is. Er zal bij de beoordeling van (de hoogte van) het te vergoeden
bedrag indien nodig ook worden gekeken naar het op dat moment nog landsbreed beschikbare jaarbedrag. De
ervaring uit eerdere jaren leert dat het landelijke jaarbedrag niet snel overtekend raakt. Het voorgaande maakt het
mogelijk dat, indien nodig, méér gedupeerden in Utrecht voor een vergoeding in de opruimkosten gecompenseerd
zullen kunnen worden. Landelijk wordt nog gewerkt aan een verdere uitwerking van dit principe.
Vervolgprocedure/voortgang
Aanvragen door gedupeerden (bijvoorbeeld particulieren, gemeenten, landgoedeigenaren) om een
tegemoetkoming in de kosten ter compensatie van in 2019 tot en met november 2020 gemaakte
verwijderingskosten kunnen, onder de in de subsidieregeling gestelde randvoorwaarden, sinds 3 juli 2020 digitaal
bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend via de betreffende site (www.subsidiedrugsafval.nl). Wij hebben,
net als andere provincies, de provincie Noord-Brabant gemandateerd om aanvragen om vergoeding over 2019 en
2020 niet alleen inhoudelijk te beoordelen, maar ook financieel af te wikkelen. De provinciale uitvoeringskosten
rond deze regeling zijn daarom zeer beperkt.
Concreet voorliggende vraag aan de statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief, inclusief de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Utrecht 2020.
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