Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
Datum:
Van:

5 oktober 2018
Frederik Peters (VVD)

Onderwerp:

Subsidie drugsafvaldumping

Aanleiding

Op 1 oktober publiceerde Omroep Gelderland een artikel met de titel ‘Recordaantal
drugsdumpingen: ‘deze jongens deinzen nergens voor terug’. In het artikel word melding gemaakt
van – nu al – 45 geregistreerde drugsafvaldumpingen in onze provincie. De verwachting is dat dit
aantal in 2018 nog (veel) verder op zal lopen.
Op 23 mei jl. hebben wij uw College reeds gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot
het convenant met het Rijk betreffende de subsidie voor grondeigenaren ter compensatie van de
afvalkosten die gemaakt worden om gedumpt drugsafval op te ruimen. Tevens hebben wij
aangegeven dat een situatie waarin getroffen grondeigenaren financieel benadeeld worden als
gevolg van het ontbreken van een compensatieregeling onwenselijk is. In de beantwoording gaf
u aan in gesprek te zijn met het Rijk en in te zetten op een structurele Rijksregeling vanwege de
toegenomen drugsafvaldumpingen.
In de commissie ABF is vervolgens nogmaals aandacht gevraagd voor de problematiek. U heeft,
mede naar aanleiding van opmerkingen van de VVD en anderen, aangegeven er zorg voor te dragen
dat getroffen Gelderse grondeigenaren geen (financieel) nadeel zullen ondervinden bij het uitblijven
van een convenant. In het najaar 2018 verwachtte u hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.
De VVD heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:
1. Is er inmiddels concreet zicht op een structurele Rijksregeling die het aflopende convenant
zal vervangen? Zo ja, per wanneer verwacht u dat deze regeling van kracht kan zijn?
2. Indien een Rijksregeling onwaarschijnlijk is gebleken c.q. (nog) niet van kracht gaat wanneer
het huidige convenant zijn werking heeft verloren, kunnen Gelderse grondeigenaren beroep
doen op een Gelderse compensatieregeling? Zo ja, kunt u ons informeren over de inhoud en
omvang van deze regeling? Op welke wijze worden grondeigenaren hierover geïnformeerd?
Met vriendelijke groet,
Frederik Peters
Statenlid VVD Gelderland

