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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 8-apr-19 

Vragensteller   G.J. Veldhuis 

Agendapunt/onderwerp Veiligheidsstrategie Oost-Nederland / Meerjarenbeleidsplan Politie 

Eenheid   Bedrijfsvoering 

Contactpersoon  Remco Hendriks 

Contactgegevens  r.hendriks@dalfsen.nl 

    0529-488352 

 

In de vraagstelling staat dat de vraag punt 7 Visie op de Veiligheidsregio betreft, maar wij gaan er 
vanuit dat punt 9 Veiligheidsstrategie Oost-Nederland / Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 
bedoeld wordt.   

Vraag:  
We hebben een technische vraag over dumping van drugsafval. Cijfers laten zien dat deze 
problematiek zich niet meer alleen in het zuiden van het land afspeelt, maar ook in Overijssel. Als je 
als grondeigenaar (particulier, agrariër of anderszins) te maken krijgt met dumping van drugsafval, 
dan zijn de kosten voor het schoonmaken van de grond in z’n geheel voor rekening van de 
grondeigenaar. Dit loopt al snel op tot grote bedragen, wat niet onder een verzekering valt. De 
provincie Limburg en de provincie Brabant hebben hiervoor een compensatieregeling in het leven 
geroepen om gedupeerden (deels) te kunnen compenseren voor de geleden schade. Kunt u nagaan 
of een dergelijk fonds ook bestaat bij de provincie Overijssel? 

Antwoord:  
Op 27 februari 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over wie voor de kosten  opdraait van 
een drugsafvaldumping 201800854/1/A1. Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten mag de kosten van het opruimen van drugsafval niet verhalen op de eigenaren van het 
weiland waar het drugsafval werd gevonden.   Hier werd tot twee keer toe gevaarlijk drugsafval 
gevonden dat door onbekenden was achtergelaten, resp. 28-09-2016 en 8-08-2017. De gemeente 
ruimde het drugsafval direct zelf op en wilde de gemaakte kosten verhalen op de eigenaren van het 
weiland. Dat het drugsafval vanwege het gevaar voor het milieu en de gezondheid direct moest 
worden opgeruimd, is duidelijk. Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben 
begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. Dat betekent 
dat de kosten die de gemeente maakt voor het opruimen van drugsafval, die een gevaar voor het 
milieu en de gezondheid oplevert, op het terrein van een eigenaar die niks met het drugsafval heeft 
te maken, niet kan verhalen op de grondeigenaar. De gemeente zal zelf voor deze kosten opdraaien. 

Contact met de provincie Overijssel leert dat voor de dumpingen die zijn geweest in 2018 de 
Provincie Overijssel er nog een mogelijkheid bestond tot een vergoeding van maximaal 50% van de 
kosten. Voor dumpingen die in 2019 worden gedaan is geen budget. Hierover wordt er momenteel 
onderhandeld met het Rijk. Aankomende donderdag zitten ze nogmaals om de tafel.  Ook de VNG en 
IPO zijn hierbij aangesloten. Dus vanuit de provincies wordt er volop gelobbyd bij het Rijk voor geld.  


