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Onderwerp:  Drugsafvaldumpingen 
Aanleiding:  Hoge kosten saneringen n.a.v. drugsafvaldumpingen 
 
N.A.V. twee grote drugsafvaldumpingen is er overleg tussen IPO en het RIJK over de vraag 
of de bestaande regeling nog afdoende is 
 
Gesproken is over: 

1. Mededelingen 
De Staatssecretaris van I&W is uitgenodigd voor een werkbezoek in Noord Brabant waar 
drugsafvaldumpingen en de impact voor bodem door verontreiniging een centrale plek 
zullen hebben.  
 
Afgesproken is:  

-  betrekt  in de voorbereiding.  
 

2. Terugblik Kamervragen/ Statenvragen 
Zowel in de staten van Noord Brabant als in de Tweede Kamer zijn de gestelde vragen 
beantwoord. GS Noord Brabant is voornemens om Landschap Brabantse Wal in kennis te 
stellen dat zij niet aansprakelijk gesteld zullen worden omdat zij niet verwijtbaar nalatig 
zijn geweest.  
 

3. Conclusie Politierapport 
Wanneer het jaarrapport van de politie naast het overzicht van BIJ12 wordt gelegd is 
vooral duidelijk dat niet bij alle dumpingen een subsidie aanvraag wordt gedaan. Verder 
zijn de cijfers lastig te relateren door te weinig achtergrond informatie.  
 

4. Aansprakelijkheidsvraagstuk 
Dit zal op een hoger ambtelijk niveau besproken moeten worden voor een politiek besluit 
genomen kan worden.  
 
Afgesproken is: 

- IPO neemt initiatief voor een directeuren overleg, afhankelijk van wat 
haalbaar is zal dit voor of na de Zomer plaatsvinden  

 
5. Vergoedingsmogelijkheden 

 Drugsafval 
 
Op 26 april 2022 

 

  
 
 
 

 

    

 Verslag   

 Betreft Overleg drugsafvaldumpingen 
 Vergaderdatum en -tijd Dinsdag 26 april,  
 Locatie Digitale vergadering via Microsoft Teams 
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Er is bij beiden ministeries geen aanvullend budget over om al enige toezeggingen te doen 
over budget, Dit zal ook moeten blijken uit het directeuren overleg. Hiervoor is het wel 
prettig een beter beeld te krijgen om wat voor bedragen het gaat.  
 
Afgesproken is:  

- IPO zal i.s.m. BIJ12 een overzicht maken van aanvragen over de laatste 
jaren. De onder uitputting en hoe middelen eventueel effectiever ingezet 
kunnen worden 

 
 




