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Onderwerp Statenbrief: Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2018
Voorgestelde behandeling: ter informatie

Geachte dames en heren,
Inleiding
In buitengebieden in de provincie Utrecht wordt incidenteel achtergelaten drugsafval aangetroffen. In ZuidNederland gebeurt dat veel vaker. Gedupeerden konden tot voor kort rekenen op een door de Rijksoverheid
beschikbaar gestelde tegemoetkoming in de opruimkosten. Over de jaren 2015 en 2016 stelde het Ministerie van
Infrastructuur & Milieu aan de provincie Utrecht elk jaar ruim € 20.000,- beschikbaar. Omdat aanvragen voor
kostencompensatie in die jaren in onze provincie uitbleven, zijn deze rijksmiddelen ongebruikt toegevoegd aan de
algemene provinciale reserve. Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu verlaagde daarop over 2017 de jaarbijdrage
voor onze provincie tot ruim € 10.000,-. Daarmee konden recent twee aanvragers passend worden geholpen.
Aanleiding
De aanleiding tot het voorliggende tijdelijke voorstel is als volgt:
- de Rijksoverheid is tot op heden niet van zins gebleken om de huidige subsidieregeling te verlengen naar 2018
en verder;
- daardoor kunnen, wanneer de provincie tussentijds geen actie onderneemt, over 2018 geen aanvragen om
compensatie in de opruimkosten in behandeling worden genomen;
- het aantal door de politie ontvangen meldingen van drugsdumpingen vertoont (nog) geen continue lijn (in 2015
kwamen bij de politie vijf meldingen binnen, in 2016 nul en in 2017 zeven stuks; alleen in 2017 leidde dat tot 2
aanvragen voor compensatie in de opruimkosten);
- tenslotte de in verband met het voorgaande op 9-7-2018 door uw Staten met algemene stemmen aangenomen
Motie 57 ‘Kosten opruimen drugsafval niet neerleggen bij de vinders’.
Voorgeschiedenis
Er is over de jaren 2015 tot en met 2017 door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu landsbreed € 1.000.000,per jaar beschikbaar gesteld voor het opruimen van achtergelaten drugsafval, als compensatie voor degenen die
e.e.a. moesten opruimen. Om die middelen goed te kunnen verdelen, heeft elke provincie destijds een in IPOverband voorbereide uitvoeringsverordening vastgesteld. Tot op heden is onduidelijk hoe het in 2018 (en daarna)
verder moet. Dat is tevens de achtergrond van de door uw Staten met algemene stemmen aangenomen Motie 57.

Essentie / samenvatting
Tot op heden ontbreekt het over 2018 aan een landelijke subsidieregeling waarmee gedupeerden van
achtergelaten drugsafval (deels) tegemoet kunnen worden gekomen in de opruimkosten. Het bestuurlijk overleg
hierover met de rijksoverheid is medio 2018 defacto tijdelijk opgeschort. Naar aanleiding van de op 7-9-2018 door
uw Staten met algemene stemmen aangenomen Motie 57, hebben wij besloten om als tijdelijke maatregel over
2018 voor dit doel alsnog een bedrag van € 20.000,- uit te trekken, waarop gedupeerden in onze provincie
desgewenst een beroep kunnen doen. Om de subsidieverlening juridisch in goede banen te kunnen leiden, hebben
wij ook de huidige provinciale uitvoeringsverordening verlengd. Zodra mogelijk plaatsen we de nieuwe
Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht 2018 in het Provinciaal Blad.
Het voorgaande is een tijdelijke en voorshands éénjarige maatregel. Zodra de definitieve uitkomst van het
bestuurlijk overleg tussen rijksoverheid en provincies bekend is, nemen wij in de eerste helft van 2019 over dit
onderwerp alsnog een meerjarig besluit, waarbij wij de huidige problematiek ook in een breder (handhavings-)
verband zullen plaatsen. Zodra mogelijk zullen wij uw Staten hierover nader informeren. In bedoeld voorstel zullen
wij ook het definitieve aantal over 2018 bij de politie binnengekomen meldingen van drugsdumpingen betrekken.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Met het voorliggende voorstel wordt voorkomen dat gedupeerden van in 2018 achtergelaten drugsafval wat betreft
de opruimkosten in de kou komen te staan. Met de ‘Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie
Utrecht 2018’ beschikken wij over een noodzakelijke juridische grondslag om, wanneer aanvragen van
gedupeerden voldoen aan de randvoorwaarden, over 2018 tot subsidietoekenning over te kunnen gaan.
Financiële consequenties
De Begroting 2018 (post Beleidsontwikkeling) biedt ruimte om een bedrag van € 20.000,- voor compensatie van
opruimkosten van achtergelaten drugsafval vrij te maken (max. 50% per geval). Over 2015 en 2016 zijn in onze
provincie geen aanvragen om subsidie ingediend. De jaarbijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
van 2 x ruim € 20.000,- is toen ongebruikt toegevoegd aan de algemene provinciale reserve. Over 2017 werden 2
aanvragen ontvangen. De Rijksbijdrage over 2017 volstond.
Vervolgprocedure/voortgang
Aanvragen door gedupeerden (bijv. gemeenten, landgoedeigenaren, enz.) om een tegemoetkoming in de kosten
ter compensatie van in 2018 gemaakte verwijderingskosten kunnen, onder de in de uitvoeringsverordening gestelde
randvoorwaarden, digitaal bij de provincie worden ingediend via de betreffende provinciale site.
Concreet voorliggende vraag aan de statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van deze brief (incl. Uitvoeringsverordening subsidie opruiming drugsafval provincie Utrecht
2018).
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