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betrokken departementen moeten bijdragen aan het budget.  Co-financiering moet helder 
vastgelegd worden wat ermee bedoeld wordt om te voorkomen dat er discussie bij partijen komen.  
De werkgroep gaat dit verder uitwerken.  
 
Vanuit gemeenten is meegegeven dat drugslabs niet meegenomen zijn. Dit zijn ook flinke 
kostenposten voor gemeenten. De vraag is of dit in combinatie met deze regeling meegenomen 
zou kunnen worden.  VNG heeft behoefte aan een eensluidende regeling. Er is geen totaal 
overzicht van de kosten rondom opruimen drugslabs. JenV ziet dit ook graag in 1 regeling 
structureel geregeld. JenV en IenW kunnen zich in de notitie vinden met heldere vraagpunten.  
 
Regelingen moeten snel duidelijk zijn om eventuele aanpassingen al per 1-1-2023 te kunnen laten 
lopen. Checken of er een financiële stroom van Rijk naar gemeenten en UvW kan gaan en of dit 
juridisch mogelijk is. Voorstel is om huidige regeling die tot 2024 blijft lopen, door te laten gaan en 
dan de goede nieuwe regeling in te laten gaan. 
 
In 2023 de nieuwe regeling goed bespreken en juridisch goed vastleggen. Tot die tijd moet voor de 
periode 2023-2024 een regeling gemaakt worden zodat de grote dumpingen/drugslabs 
opruimingen goed gefinancieerd kunnen worden. 
 
Voor de huidige megadumpingen is dus op 8 september een overleg. Om de regeling voor 2023 te 
verbeteren worden door de werkgroep aanpassingen gemaakt. Tijdspad zal in de notitie heel 
duidelijk naar voren gebracht worden.  
 
Toevoeging format …regeling en werking Omgevingswet laat de verantwoordelijkheid naar 
gemeenten verschuiven. Kijken of de uitvoerende partij dan ook vanuit VNG kan komen. Daarnaast 
behoeft aan een expertiseteam die voor de betrokken partijen (o.a. gemeenten) goed toegankelijk 
is.  
 
Er wordt constructief nagedacht over de opgave. Er is een goed gesprek en de werkgroep gaat de 
aanpassingen verwerkingen. Volgende week donderdag kan er verder gesproken worden over de 
hoofdpunten t.b.v. een bestuurlijke terugkoppeling. Hoe dit traject ingezet moet worden zal op 8 
september besproken worden. Dit mede om de datum van 1 november te halen. 
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Afspraak 3 oktober kan waarschijnlijk op 8 september al voldoende afgerond worden. Dan is het niet nodig om op 
3 oktober te vergaderen.  
 
8 september en 3 oktober worden een ambtelijk overleg. Op 8 september zorgt  voor de 
verslaglegging. 

Bescherming persoonlijke leve




