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Hamerstukken 
2.1 Zie bijlage 
 
2.2 Bouwstenen verruimde en verbeterde regeling 
Het DO drugsafvaldumpingen is nu tweemaal bij elkaar geweest op 12 juli en 31 augustus. Tijdens deze 
overleggen is een aantal zaken naar voren gebracht die kunnen worden gezien als bouwstenen voor een 
verruimde en verbeterde regeling. Deels zijn er al min of meer richtinggevende uitspraken gedaan, deels 
zijn vragen opgeworpen die nog moeten worden uitgezocht dan wel verder moeten worden besproken. 
Dit leidt tot de volgende voorlopige krijtstrepen: 
1. We werken toe naar een nieuwe verruimde Rijksregeling drugsafvaldumpingen. Deze Rijksregeling  

dient klaar te zijn wanneer de huidige subsidieregeling drugsafvaldumpingen (bestaande uit 12 losse 
provinciale verordeningen) afloopt.  

2. De nieuwe Rijksregeling dient een structurele oplossing te bieden voor het compenseren van 
gedupeerden van drugsafval. De Rijksregeling omvat daarbij drugsafvallozingen, dumpingen en 
vervuiling door drugslabs waarbij de kosten niet op een dader of anderszins verantwoordelijke 
verhaald kan worden.  

3. In praktische zin is het aannemelijk dat de huidige subsidieregeling (bestaande uit 12 losse 
provinciale verordeningen) voor dumpingen onder de 25.000 EUR voldoet en in 2022, 2023 en 
mogelijk ook in 2024 nog in zijn huidige vorm in stand wordt gehouden. Hierbij kan gekeken worden 
naar de mogelijkheid om het plafond te verhogen tot de nieuwe Rijksregeling van kracht wordt 

4. Voor wat betreft de regeling voor grote dumpingen is voor 2022 en 2023 een tijdelijke voorziening 
die in diezelfde periode wordt uitgewerkt tot een structurele regeling, het meest voor de hand 
liggend. Zie ook onder ad 3. 

 
Beslispunten 
3.1 Overgangstermijn.  
In het DO van 31 augustus is afgesproken dat er naar een nieuwe verbrede Rijksregeling gewerkt zal 
worden die ingaat wanneer de huidige subsidieregeling (bestaande uit 12 losse provinciale 
verordeningen) afloopt. Dat betekent dat er tot die een voorziening moet worden getroffen voor gevallen 
van drugasafvaldumpingen boven de 25.000 euro.  

- Optie A: Er worden maatwerkafspraken gemaakt voor de gigadumpingen die nu bekend zijn in 
Noord Brabant. Zodra deze afspraken juridisch rond zijn worden deze in de jaren tot de invoering 
van de nieuwe Rijksregeling ook toegepast op andere gevallen van meer dan 25.000 euro 

- Optie B: De provincies verhogen gezamenlijk het aan te vragen bedrag tot maximaal 200.000 
euro per geval. Aan het einde van ieder jaar wordt gekeken hoeveel overschrijding er is van de 
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huidige beschikbare 1 miljoen euro, deze overschrijding wordt door het Rijk bijgelegd. Gevallen 
boven de 200.000 gaan via maatwerkafspraken 

- Optie C. De provincies verhogen gezamenlijk het aan te vragen bedrag tot maximaal 200.000 
euro per geval. Het Rijk verhoogd hiervoor de bijdrage aan de Provincies Gevallen boven de 
200.000 gaan via maatwerkafspraken 

De Werkgroep adviseert Optie B, deze lijkt het meest pragmatisch om in elk geval de meeste gevallen te 
ondervangen.  
 
3.2 Terugwerkingskracht 
Zowel in 2021 als in 2022 zijn er een aantal aanvragen ingediend waarbij de projectkosten de maximale 
subsidie van 25.000 euro ver overschreden. Met de voorziening die nu voor de megadumpingen wordt 
gecreëerd en de tijdelijke voorziening die wordt getroffen tot de nieuwe Rijksregeling van kracht wordt 
moet de vraag gesteld worden wat er gedaan wordt met deze gevallen die nu tot 25.000 euro van de 
kosten zijn gecompenseerd.  

- Optie A: Het maximaal aan te vragen budget gaat per 1-1-2023 omhoog/ of kan per maatwerk 
worden geregeld. Alle aanvragen die betrekking hebben op dumpingen na die datum kunnen 
aanspraak maken op een hogere vergoeding. Alle aanvragen voor dumpingen van voor die datum 
vallen onder het oude regime.  

- Optie B: Het maximaal aan te vragen budget gaat per 1-1-2023 omhoog/ of kan per maatewerk 
worden geregeld. Alle aanvragen die na deze tijd binnenkomen kunnen aanspraak maken op een 
hogere vergoeding. Afgehandelde aanvragen worden niet opnieuw bekeken. 

- Optie C. Zodra de maatwerk afspraken m.b.t. de gigadumpingen rond zijn word er een regeling 
getroffen om gedupeerden die onder de huidige subsidieregeling (start 1-1-21) eerder tot 25.000 
zijn gecompenseerd aanvullend te compenseren. Wanneer dit het budget in de huidige 
subsidieregeling overschreidt stelt het Rijk aanvullende middelen beschikbaar. Voor de uitwerking 
wordt de meest praktische uitvoering gekozen.  

De werkgroep adviseert optie C.  
 
3.3 Uitwerking Rijksregeling 
Voor de uitwerking van een nieuwe Rijksregeling dienen de reeds gezette krijtstrepen te worden 
aangevuld met een aantal extra richtinggevende lijnen: 
 
3.3.1 Hoogte van de dekking 

• Optie A. Aftoppen van de aanvragen op twee ton en aparte maatwerkafspraken daarboven met 
ten minste 1.5 miljoen EUR in de regeling  

• Optie B. Niet aftoppen van de aanvragen alle gevallen uit één regeling vergoeden met ten minste 
3 miljoen EUR in kas. (revolverend fonds) 

De werkgroep adviseert optie B. 
 
3.3.2 Dekking van de Rijksregeling 
Voor het beschikbaar stellen van de middelen voor de Rijksregeling zullen I&W en J&V gezamenlijk 
verder praten over een verdeelsleutel tussen de departementen. Het is de vraag of het mogelijk en 
wenselijk is dat ook medeoverheden bijdragen aan het beschikbare budget in de Rijksregeling. 
Desondanks is het wel goed mogelijk dat medeoverheden een eigen bijdrage leveren aan het opruimen 
van drugsafval in hun gebied.  

• Optie A. De Rijksregeling vergoedt in alle gevallen 100% van de gemaakte kosten tot het al dan 
niet vastgestelde maximum bedrag zonder enige bijdrage van medeoverheden. 

• Optie B. De Rijksregeling vergoedt 100% aan particulieren en 50% aan medeoverheden van de 
gemaakte kosten tot het al dan niet vastgestelde maximum bedrag 



 

Pagina 3 van 3 

 
 

• Optie C. De Rijksregeling vergoedt in alle gevallen (…)% van de gemaakte kosten en de 
betrokken medeoverheid de overige (…)% 

• Optie D. De betrokken medeoverheid is in alle gevallen verantwoordelijk voor de eerste 
12.500euro aan kosten en de Rijksregeling vergoed alle kosten daarboven 

De Werkgroep adviseert optie C met een nader overeen te komen verdeelsleutel 
 
3.3.3 Uitvoering 
Afgesproken is dat: 

• J&V onderzoekt of en hoe een schadefonds ingericht kan worden analoog aan het schadefonds 
geweldsmisdrijven. 

• J&V onderzoekt of de Bommenregeling een voorbeeld kan zijn van een pragmatische vormgeving 
voor de Rijksregeling 

• I&W onderzoekt of een nieuwe (tijdelijke) Rijksregeling ondergebracht kan worden bij RWS, RVO 
of andere instantie. Hierbij zal ook gekeken worden wie voorheen de bodemuitkeringen deed.  

• IPO onderzoekt of het juridisch mogelijk en wenselijk is dat BIJ12 de uitvoering van een 
Rijksregeling op zich neemt.  


