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Gedeputeerde Staten van Utrecht; 

 

 

Gelet op het op 2 februari 2016 vastgestelde Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 

Handhaving 2016 (nr. 817C51F1), par. 2.2.18; 

 

Overwegende dat de Tweede Kamer op 30 oktober 2014 bij het vaststellen van de begrotingsstaten 

van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015 een amendement heeft aangenomen 

waarmee ten laste van de begroting van het ministerie in de jaren 2015, 2016 en 2017 telkens een 

bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van co-financiering tot maximaal 

50% van de kosten van opruiming van drugsafvaldumpingen (Kamerstuk 34000 XII nr 49); 

 

Overwegende dat op 3 december 2015 tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de 

vereniging van het Interprovinciaal Overleg het convenant ‘Uitwerking amendement co-financiering 

opruiming drugsdumpingen’ is afgesloten waarin nader is bepaald hoe de verdeelsleutel van het 

beschikbare bedrag tussen de provincies tot stand komt en waarin afspraken zijn vastgelegd over de 

wijze en voorwaarden waarop provincies overgaan tot bijdrageverstrekking op basis van het 

amendement; 

 

Overwegende dat in de provincie Utrecht tot op heden jaarlijks minder dan 5 drugsdumpingen 

plaatsvinden en derhalve voor 2015 uit het gereserveerde bedrag 21.722,12 euro (= 2/80
e
 deel van het 

budget) via het provinciefonds beschikbaar wordt gesteld aan de provincie Utrecht voor 

bijdrageverstrekking; 

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten daar waar sprake is van staatssteun, in het kader van 

rechtvaardiging van staatssteun, de volgende steunmaatregelen van toepassing achten: 

a. Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op de-minimissteun, Pb L352/1 van 24 december 2013; 

b. Verordening (EG) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 

Unie op de-minimissteun in de landbouwsector; 

 



 

 

Hebben de volgende regeling in voorbereiding:  

 

 

Artikel  1  Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de-minimissteun: steun die voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling aan aanmelding als 

opgenomen in : 

1. Verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun, Pb L352/1 van 24 december 2013; of, 

2. Verordening (EG) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de 

toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector; 

b. drugsafval: afval dat ontstaat bij de productie van synthetische drugs; 

c. erkende verwijderaar: verwijderaar die over de benodigde milieuvergunningen beschikt om afval 

volgens de juiste regelgeving te kunnen en mogen verwijderen; 

d. synthetische drugs: uit chemische grondstoffen geproduceerde verdovende middelen; 

e. zakelijk gerechtigden: personen met een zakelijk recht op een zaak als bedoeld in boek 3 en 5 van 

het Burgerlijk wetboek. 

 

Artikel 2 Doelgroep 

Een bijdrage in de kosten kan worden aangevraagd door: 

a. gemeenten; 

b. zakelijk gerechtigden. 

 

Artikel 3  Bijdragevorm 

1. Gedeputeerde Staten verstrekken op grond van deze regeling projectbijdragen. 

2. Bijdragen als bedoeld in het eerste lid worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag. 

 

Artikel 4  Activiteiten die voor een financiële bijdrage in aanmerking komen 

Een financiële bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op: 

a. het opruimen van drugsafval; of 

b. het opruimen van de bodemverontreiniging die voortvloeit uit het dumpen van drugsafval. 

 

Artikel 5  Weigeringsgrond 

Een financiële bijdrage wordt geweigerd indien de aanvrager medeverantwoordelijk geacht kan 

worden voor de productie of dumping van het drugsafval waarop de aanvraag is gericht. 

 

Artikel 6  Vereisten voor een financiële bijdrage  

1. Om voor een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen, wordt voldaan 

aan de volgende vereisten: 

a. er is sprake van een illegale dumping van drugsafval; 

b. de grond waarop illegaal drugsafval is gedumpt: 

1. is gelegen binnen de gemeentegrenzen; of 

2. behoort tot het zakelijk recht van de aanvrager;  

c. van de illegale dumping is aangifte gedaan bij de politie; 

d. de  opruiming, bedoeld onder a, is gedaan in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag; 



e. aan het project liggen ten grondslag:  

1. een bewijs van aangifte van de politie met tenminste een kaart met de locatie waar de 

drugsafval is aangetroffen, foto’s van de dumping en een beschrijving van de aangetroffen 

drugsgerelateerde afvalstoffen; 

2. een bewijs van de gemaakte kosten voor verwijdering en afvoer van het drugsafval; 

3. een bewijs van verwijdering en afvoer van het drugsafval. 

2. Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 4, onder 

a, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten: 

a. het aangetroffen drugsafval is verwijderd conform de daartoe geldende wet- en regelgeving; 

b. het aangetroffen drugsafval is verwijderd door een erkende verwijderaar. 

3. Onverminderd het eerste lid, wordt, om voor een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 4, onder 

b, in aanmerking te komen, voldaan aan de volgende vereisten: 

a. de bodemverontreiniging is een gevolg van de illegale dumping van drugsafval als bedoeld in 

het eerste lid, onder a; 

b. de bodemverontreiniging is verwijderd conform artikel 6 tot en met artikel 13 van de Wet 

bodembescherming. 

 

Artikel 7  Vergoeding van kosten  

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de co-financieringsregeling komen 

voor een financiële bijdrage in aanmerking de daadwerkelijk door onafhankelijke derden gemaakte 

kosten, voor zover deze niet op andere wijze voor vergoeding in aanmerking komen, m.b.t.:  

a. het opruimen van drugsafval; of, 

b. de uit de dumping voortvloeiende bodemverontreiniging. 

 

Artikel 8  Vereisten aanvraag om financiële bijdrage  

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden voor wat betreft dumpingen in 2015 ingediend binnen 

de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2016, en voor wat betreft dumpingen in 2016 en 2017 binnen 

de periode van 1 februari 2017, resp. 2018 tot en met 31 maart 2017, resp. 2018. 

 

Artikel 9  Plafond co-financieringsbijdrage 

Gedeputeerde Staten stellen het plafond voor financiële bijdragen, als bedoeld in artikel 4, voor de in 

artikel 8 genoemde periodes vast op jaarlijks € 21.722,-. 

 

Artikel 10  Hoogte van de co-financieringsbijdrage  

1. De hoogte van de co-financieringsbijdrage, bedoeld in artikel 4, bedraagt 50% van de voor 

vergoeding in aanmerking komende kosten tot een maximum van € 21.722,-.  

2. Onverminderd het eerste lid, wordt, indien sprake is van staatssteun, slechts een zodanige 

financiële bijdrage verstrekt dat voor het totale bedrag aan financiële bijdragen over een periode 

van drie belastingjaren het maximumbedrag aan de-minimissteun niet wordt overschreden.  

 

Artikel 11  Verdeelcriteria 

1. Indien de binnen de periode, bedoeld in artikel 8, ingediende volledige aanvragen om een 

financiële bijdrage het vastgestelde bijdrageplafond, genoemd in artikel 9, te boven gaan, verdelen 

Gedeputeerde Staten de bijdragen naar evenredigheid onder de voornoemde aanvragen om een 

bijdrage.  

2. In afwijking van artikel 10 wordt, indien de co-financieringsbijdrage naar evenredigheid wordt 

verdeeld, het percentage van de hoogte van de bijdrage per jaar bepaald door het aantal binnen 

de periodes, bedoeld in artikel 8, ingediende volledige aanvragen om een financiële bijdrage.  

 



 

Artikel 12  Evaluatie 

Gedeputeerde Staten zenden aan Provinciale Staten ter kennisneming een verslag toe over de 

doeltreffendheid en de effecten van deze regeling in de praktijk in het kader van de vaststelling van 

het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). 

 

Artikel 13  Inwerkingtreding  

Deze co-financieringsregeling regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 

uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst (vóór 1 mei 2016). 

 

Artikel 14  Citeertitel 

Deze co-financieringsregeling wordt aangehaald als: Co-financieringsregeling opruiming 

drugsafvaldumpingen provincie Utrecht. 

 

 

 

  

 

  
 

 




