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Brief i.v.m. verzoek van de vaste commissie IenW om 

stukken omtrent gesprekken drugsproblematiek 

 

 

Aanleiding 

Op 14 september jl. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

aan u een brief gestuurd (brief van 14 september 2022, kenmerk 

2022Z16840/2022D35746) met daar in het verzoek om stukken omtrent de 

gesprekken over de problematiek van grootschalige drugslozingen -en de 

eventuele (tussentijdse) uitkomsten. 

Geadviseerd besluit 

Aan u wordt geadviseerd om in te stemmen met het versturen van de 

bijgevoegde brief met als bijlagen de door het IPO opgestelde stukken van de 

gesprekken tot 14 september, over de problematiek van de grootschalige 

drugslozingen tussen de ministeries van JenV en IenW, het Interprovinciaal 

Overleg, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de Unie van Waterschappen, 

de uitvoeringsorganisatie BIJ12 en de provincie Noord-Brabant, aan de vaste 

commissie voor Infrastructuur en Waterstaat.  

Kernpunten 

Bij brief van 11 oktober, kenmerk IenW/BSK-2022/22734, heeft u aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer laten weten dat u deze eerst per brief zou 

informeren over de uitkomsten van de gesprekken over de problematiek van de 

grootschalige drugslozingen tussen de ministeries van JenV en IenW, het 

Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de Unie van 

Waterschappen, de uitvoeringsorganisatie BIJ12 en de provincie Noord-Brabant 

alvorens de stukken omtrent de gesprekken te sturen. 

Inmiddels heeft u, samen met de minister van JenV, bij brief van 21 oktober 

2022, kenmerk 4260813 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van 

deze gesprekken. De in deze brief beschreven oplossingen zijn het (voorlopige) 

eindresultaat van de gesprekken die met genoemde partijen hebben 

plaatsgevonden. U kunt de gevraagde stukken aan de Tweede Kamer sturen. De 

informatie wordt daarmee openbaar via de website van de Tweede Kamer.    
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Krachtenveld 

Er is voorafgaand aan het verzoek om informatie van de vaste commissie van 

Infrastructuur en Waterstaat een Woo-verzoek1 ingediend dat betrekking heeft op 

hetzelfde onderwerp en dat dezelfde documenten betreft als het verzoek van de 

vaste Kamercommissie. De Woo-verzoeker zal na toezending van de stukken aan 

de vaste Kamercommissie nader worden geïnformeerd.   

 

Er is contact geweest met JenV, het IPO, de VNG, de UvW, BIJ12 en provincie 

Noord-Brabant over dit commissieverzoek. Deze partijen zijn ook betrokken 

geweest bij het beoordelen van de inhoud van de stukken. De stukken worden – 

met het versturen ervan - volledig openbaar gemaakt. Dat geldt niet voor namen 

in verband met bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Partijen geven het volgende aan. Het betreft stukken van gesprekken of 

voorbereidingen daarvan die onder grote tijdsdruk hebben plaatsgevonden in het 

kader van het zoeken naar oplossingen voor de opruimkosten van drugsafval, 

zoals gedumpt door criminelen, die verder gaan dan de huidige subsidieregeling. 

De teksten of getallen uit de stukken of verslagen zijn inhoudelijk niet altijd 

geheel correct (geformuleerd) of mooi opgeschreven. Verder betreft het veelal 

informatie van informele, verkennende gesprekken of voorbereidingen daarvan 

waarvan het niet de bedoeling was om deze openbaar te maken en die niet op 

juridische en inhoudelijke juistheid en volledigheid gecontroleerd en/of 

gecorrigeerd zijn. Uiteindelijke hebben de gesprekken geleid tot de brief van 21 

oktober aan de Tweede Kamer.   

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

2 Brief i.v.m. verzoek vaste 
commissie Infrastructuur en 

Waterstaat  

 

Brief aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer i.v.m. het 

verzoek om informatie m.b.t. 

gesprekken over grootschalige 
drugslozingen  

 

3 Verzoek om info. m.b.t. 

gesprekken drugslozingen van 
de vaste commissie voor 
Infrastructuur en Waterstaat  
 

Brief van de vaste commissie 

van Infrastructuur en 
Waterstaat met het verzoek om 
informatie van gesprekken over 
grootschalige drugslozingen  
 

4 Bijlage 1 bij brief aan de Vz van 
de TK 

Uitnodiging agenda en bijlage 
DO drugs 12 juli 

5 Bijlage 2 bij brief aan de Vz van 
de TK 

20220708 Opleg DO 
Drugsafvaldumpingen 

 
1 De Woo-verzoeker heeft ook bij JenV, het IPO, de VNG, de UvW, de provincie Noord-

Brabant en BIJ12 een Woo-verzoek ingediend. 
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6 Bijlage 3 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220712 besluitenlijst DO 
Drugsafvaldumpingen 

7 Bijlage 4 bij brief aan de Vz van 

de TK 

220809 Contouren 

VerruimdeRegeling 

8 Bijlage 5 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220831 Besluitenlijst DO 
Drugsafvaldumpingen 

9 Bijlage 6 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220824 
NotitieVerruimdeRegeling 

10 Bijlage 7 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220906 
BeslispuntenNotitieVerruimdeRe
geling 

11 Bijlage 8 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220908 Besluitenlijst DO 
Drugsafvaldumpingen 

12 Bijlage 9 bij brief aan de Vz van 
de TK 

220222 Bespreking Drugsafval 

13 Bijlage 10 bij brief aan de Vz 

van de TK 

220316 Bespreking Drugsafval 

14 Bijlage 11 bij brief aan de Vz 
van de TK 

220426 Bespreking Drugsafval 

15 Bijlage 12 bij brief aan de Vz 
van de TK 

220516 Agenda Bespreking 
Drugsafval 

16 Bijlage 13 bij brief aan de Vz 
van de TK 

Subsidies drugsafval 2021 

17 Bijlage 14 bij brief aan de Vz 

van de TK 

220616 Agenda Bespreking 

Drugsafval 

18 Bijlage 15 bij brief aan de Vz 

van de TK 

220614 Opleg DO 

Drugsafvaldumpingen 

19 Nota bij Brief i.v.m. verzoek 
van de vaste commissie I&W 

om stukken omtrent 
gesprekken over 
drugsproblematiek 

Kenmerk BSK-2022/227345 
Datum 10 oktober 2022 

20 Brief: Verzoek om stukken 

omtrent gesprekken over 
drugsproblematiek 

Kenmerk IENW/BSK-

2022/227344 
Datum 11 oktober 2022 

21 Brief 21 oktober 2022 TK 

opvolging toezeggingen en 
moties drugsbeleid 

Brief van de minister van J en V 

met kenmerk 4260813 

 

 

 


