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trekken en om beter te signaleren. Milieucriminaliteit valt niet onder het MTH stelsel, maar het kan bij 
controles wel gesignaleerd worden en dat dient dan doorgegeven te worden aan de Omgevingsdienst.  
 
Aansluiting met omgevingsdiensten kan hier mogelijk mee versterkt worden.  
De dader van de dumping is vaak niet in beeld. Dit maakt het lastig om geld vanuit de dader te krijgen 
voor de kosten van opruimen. Schadefonds geweldsmisdrijven kan als een voorbeeld dienen, dit is 
gezien weerbastigheid van afpakken crimineel vermogen niet gegarendeerd.  
 
Zorgen dat pakkans vergroot wordt door betere afstemming instanties en dan ook de plukze regeling 
inzetten. Vullen van het fonds moet dan nog bekeken worden. Mogelijk standaardboete bij veroordeling 
van drugscriminelen.  

 
4. Hoe specifieke lopende dossiers een plek geven? (apart spoor in de uitwerking) 
 
Voor de grote gevallen zorgen dat er een tijdelijke voorziening komt voor 2022/2023 en dan de tijd 
goed gebruiken om te zorgen voor een goede voorziening rondom de grote zaken. Op korte termijn 
een uitwerking maken van de voorstellen, zodat er stappen gezet kunnen worden. Alle in dit overleg 
aanwezige partijen hebben hier een rol in, maar ook verschillende verantwoordelijkheden.  
 
Juridisch stelsel moet ook wat duidelijker worden: hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld. Het 
principe zou helder moeten zijn meldt . BZK zal uiteindelijk ook geconsulteerd moeten 
worden (mede i.v.m. beheer Gemeentefonds). Verslag en notitie worden vanuit IPO opgesteld. 
Volgende week allen naar kijken.  
 

5. Afspraken: vervolg structurele vraagstuk en omgaan met lopende dossiers 
 

Nu al zorgen dat medewerkers voorstellen gaan maken, en dan in augustus nog even bespreken. Voor 
overleg in september nog extra overleg. Op basis van huidig overleg is het mogelijk om contouren 
afspraken op te zetten. In Noord-Brabant loopt nu onderzoek en zij dringen aan op snelle actie 
overheid voor nieuwe seizoen start. Daarna zorgen dat de middelen er komen om ook die sanering 
voor elkaar te krijgen. De werkgroep zou dit verder kunnen uitwerken. Het acute probleem is de 
financiering. Hier gaat een opzet van de contouren gemaakt worden die wordt aan deze groep 
voorgelegd. Daarna kijken hoe het delen van de financiele bedragen verwerkt kunnen worden.  
 
Kosten van sanering in Noord-Brabant worden volgende week verwacht. Voor eind augustus (2 weken 
voor 8 september) nog een afspraak in te plannen.  
 

Bescherming persoonli  




