
 
 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO 
 
 
 
Geacht college 
 
Volgens RTV Utrecht drijven er vandaag, woensdag 20 februari, meer dan 30 zakken met geknipte 
wietplanten in een sloot langs de Noord Ervenweg in de Eempolder bij Eemnes. Ook liggen er grote 
plastic bakken met potaarde en meerdere kartonnen dozen in het water. Handhavers doen onderzoek 
naar de herkomst van het drugsafval. De spullen zijn gedumpt in een sloot in het vogelreservaat van 
Natuurmonumenten.  
 
Namens de VVD fractie heb ik hierbij de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
Heeft u kennisgenomen van het bovenstaande bericht dat er tientallen vuilniszakken zijn gevonden 
met daarin drugsafval.  
 
Vraag 2 
Is het u bekend of de grondeigenaren nu zelf op moeten draaien voor het opruimen van gedumpt 
drugsafval en de daarmee gepaard gaande kosten?  
 
Vraag 3 
Bij amendement van het Tweede kamerlid Remco Dijkstra is bepaald dat in de begroting van het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2015, 2016 en 2017 jaarlijks € 1 mln vrij zou worden 
gemaakt voor cofinanciering (tot maximaal 50%) van kosten die gemeenten en andere 
grondeigenaren maken voor het opruimen van gedumpt drugsafval. In dit amendement was tevens 
opgenomen dat er naar een duurzame financieringsoplossing van provincies en gemeenten moest 
worden gezocht. Het geld is jaarlijks vanuit het budget van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat naar het provinciefonds overgemaakt. 
 
De provincies zijn verantwoordelijk voor de besteding van het budget. De provincies hebben van het 
door het ministerie beschikbaar gestelde budget in 2015 en 2016 respectievelijk € 0,3 mln en € 0,8 
mln aan cofinanciering uitgekeerd. Er is derhalve over deze jaren sprake van een onderuitputting 
geweest van € 0,9 mln. Voor het jaar 2017 is ook het derde miljoen vanuit het ministerie aan het 
provinciefonds overgemaakt. De aanvragen en beoordeling daarvan en de toekenning van 
cofinanciering geschieden in de tweede helft van 2018. De provincies hebben zelf geen budget 
beschikbaar gesteld. 
 
Kunt u aangeven hoe de subsidieregeling voor het opruimen van gedumpt drugsafval in de afgelopen 
jaren werd vormgegeven, wat de bijdrage van het Rijk en de provincies was en hoeveel van deze 
regeling gebruik is gemaakt in de provincie Utrecht? 
 
Vraag 4 
Deelt u de mening van de VVD dat het onwenselijk is dat grondeigenaren zelf de kosten voor het 
opruimen van drugsafval voor hun rekening moeten nemen, terwijl zij niet of onvoldoende in staat zijn 
om het te voorkomen? 
 
Vraag 5  
Is het uw voornemen om met een structurele provinciale subsidieregeling te komen? 
 
Vraag 6 
Kunnen grondeigenaren in dat geval met terugwerkende kracht gebruik maken van een eventuele 
nieuwe regeling? 
 
Vraag 7 
Waarom is er destijds voor gekozen om slechts 50% van de gemaakte opruimkosten te vergoeden? 
 



Vraag 8 
Is het uw voornemen om met een eventuele nieuwe subsidieregeling een hoger percentage van de 
gemaakte kosten te vergoeden? 
 
 
Namens de VVD-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
R. van Reenen 
 




