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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-592466513 (DOS-2017-

0004311)

Contact

drs. M. Hozee

070 - 441 71 44

m.hozee@pzh.nl

Onderwerp:

Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017

Publiekssamenvatting:

Er wordt regelmatig drugsafval gestort door drugscriminelen, waardoor gevaren voor het milieu 

en de gezondheid kunnen optreden. Omdat de pakkans laag is, kunnen de kosten zelden op de 

vervuiler verhaald worden. De kosten van het opruimen komen nu veelal voor rekening van de 

gemeenten en grondeigenaren. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld die via de provincies 

als subsidie worden ingezet als tegemoetkoming aan gemeenten/grondeigenaren die kosten 

hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafvaldumpingen. Hiertoe heeft de provincie Zuid-

Holland de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 vastgesteld. De 

subsidieregeling heeft betrekking op kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval in 

2016.

Advies:
1. Vast te stellen de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017;
2. Te bepalen dat de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 wordt 

bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit Subsidieregeling 

opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017.

Besluit GS:
Vastgesteld conform advies

Bijlagen:
Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. M. Hozee Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hamstra, YS digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Janssen, RA

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 20 juni 2017 30 juni 2017
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1 Toelichting voor het College

Er wordt regelmatig drugsafval gestort door drugscriminelen, waardoor gevaren voor het milieu en 

de gezondheid kunnen optreden. Omdat de pakkans laag is, kunnen de kosten zelden op de 

vervuiler verhaald worden. De kosten van het opruimen komen nu veelal voor rekening van de 

gemeenten en grondeigenaren. De Tweede Kamer heeft in 2014 een amendement aangenomen, 

waardoor ten laste van de begroting van Infrastructuur en Milieu (IenM) voor de jaren 2015, 2016 

en 2017 telkens een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar wordt gesteld ten behoeve van de 

verlening van een bijdrage aan gemeenten/grondeigenaren die kosten hebben gemaakt voor het 

opruimen van drugsafvaldumpingen. Deze bijdrage zal per geval niet meer mogen bedragen dan

50% van de kosten.

IenM gaf na het aannemen van het amendement aan zelf weinig tijd te hebben voor de uitvoering 

ervan. Daarom hebben IenM en provincies afgesproken dat de provincies de uitvoering van het 

amendement op zich nemen. Hiertoe is het Convenant “uitwerking amendement cofinanciering 

opruiming drugsafvaldumpingen” opgesteld en op 3 december 2015 ondertekend.

In IPO verband zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het 

convenant. Deze houden in dat de aanvragen om subsidie bij de provincie Noord-Brabant worden 

ingediend (loketfunctie). Tevens doet Noord-Brabant de ontvankelijkheids- en volledigheidstoets 

van de aanvragen namens de provincies en voert Noord-Brabant een inhoudelijke toets op de 

aanvragen uit. Op basis van het convenant is een model-subsidieregeling ontworpen die de 

provincies voor hun eigen gebruik kunnen aanpassen. Op basis daarvan is in 2016 de 

subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2016 vastgesteld.

In het Convenant is afgesproken dat er een stuurgroep is, waarin alle provincies zijn 

vertegenwoordigd. Ook staat in het Convenant in artikel 6.2 dat de stuurgroep een evaluatie naar 

de doelmatigheid van het convenant zal uitvoeren. Dit is gedaan en de resultaten van deze 

evaluatie zijn aangeboden aan het ministerie van IenM.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de stuurgroep afgesproken de subsidieregeling binnen de 

mogelijkheden van het convenant aan te passen, om daarmee de doelmatigheid van de regeling 

te vergroten. De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw model subsidieregeling opgesteld. Op 

basis hiervan is de subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 opgesteld welke nu 

ter besluitvorming voorligt.

De verdeling van de rijksmiddelen vindt plaats op basis van aantallen drugsafvaldumpingen per 

provincie waarover aangifte is gedaan bij de politie. Voor Zuid-Holland zijn de volgende cijfers 

bekend.

jaar Aantal PZH Totaal Nederland

2014 5 65

2015 8 61

2016 4 84

In 2016 is voor Zuid-Holland € 21.722,- beschikbaar gesteld voor het opruimen van drugsafval

over het jaar 2015. Gebaseerd op het aantal geregistreerde drugsafvaldumpingen in 2015. Er is 

PZH-2017-592466513 dd. 20-06-2017



3/4

bij de provincie Zuid-Holland in 2016 één aanvraag over 2015 ingediend en vastgesteld (ad € 

7157,-). De resterende middelen worden ingezet voor aanvragen over het jaar 2016.

In 2017 is voor Zuid-Holland € 18.707,- beschikbaar gesteld voor het opruimen van drugsafval

over het jaar 2016. Dit is gebaseerd op het aantal drugsafvaldumpingen in 2016.

Financieel en fiscaal kader:

Totaalbedrag exclusief BTW : € 33.272 

Programma : Programma 1 - Groen Waterrijk en Schoon 

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Op basis van de verdeelsleutel is voor de provincie Zuid-Holland € 18.707,- beschikbaar voor het 

opruimen van drugsafval over het jaar 2016. Samen met de middelen die resteren van vorig jaar 

maakt dat er € 33.272,- beschikbaar is.

Voor het verstrekken van subsidies is een subsidieplafond nodig. Ingevolge de Algemene 

Subsidieverordening Zuid-Holland 2013 zijn Provinciale Staten daartoe bevoegd. Provinciale 

Staten zullen via de voorjaarsnota 2017 een plafond moeten vaststellen om Gedeputeerde Staten 

op basis de onderhavige subsidieregeling in staat te stellen subsidies te verstrekken voor het 

opruimen van drugsafval en bodemverontreiniging. 

Juridisch kader:

De Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 heeft de juridische vorm van een 

nadere regeling op grond van artikel 3, tweede lid, van de Algemene Subsidieverordening Zuid-

Holland 2013.

In de Subsidieregeling opruiming drugsafval Zuid-Holland 2017 is afgeweken van de Algemene 

Subsidieverordening Zuid-Holland 2013, zowel voor wat betreft de aanvraagperiode (ingevolge 

artikel 26, eerste lid van de Asv) als voor wat betreft subsidiëring achteraf (ingevolge artikel 11, 

tweede lid van de Asv).

Aangezien Noord-Brabant de regiefunctie uitvoert voor alle provincies, is een zoveel mogelijk 

uniforme uitwerking wenselijk en afgesproken. Zuid-Holland wijkt daarom zo min mogelijk af van 

de modelsubsidieregeling.

Voor deze regeling is een risicoanalyse uitgevoerd om Misbruik en Oneigenlijk (M&O-beleid) 

gebruik te voorkomen. Deze risicoanalyse is bepalend voor het aantal steekproefsgewijze 

controles, die zullen worden uitgevoerd nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht. 

Alhoewel er in dit geval sprake is van subsidiëring middels arrangementen en de score Midden is, 

zullen geen steekproeven uitgevoerd worden daar er sprake is van achteraf subsidiëring waarbij 

de activiteiten al hebben plaatsgevonden en de werkelijke kosten bekend zijn. Bij het indienen 

van de subsidieaanvraag moeten de uitgevoerde activiteiten en de werkelijke kosten aangetoond 

worden.

2 Proces
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Na vaststelling van de regeling zal deze in het Provinciaal Blad worden gepubliceerd, waarna 

deze van kracht zal worden. De openstelling van de subsidieregeling is in de periode van 

1 augustus tot en met 30 september 2017 en heeft betrekking op de kosten gemaakt voor het 

opruimen van drugsafvaldumpingen in 2016.

Een gedeelte van de werkzaamheden voortvloeiend uit de regeling zal door de provincie Noord-

Brabant worden uitgevoerd. Noord-Brabant heeft het mandaat om aanvraagformulieren vast te 

stellen, de aanvragen (digitaal) te ontvangen en de regie te voeren, alsook om een toets uit te 

voeren. Hierdoor kan Noord-Brabant ook correspondentie voeren met aanvragers ten aanzien 

van de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvragen namens Gedeputeerde Staten van 

Zuid-Holland. Hierna draagt Noord-Brabant de stukken over aan Zuid-Holland met een advies bij 

elke binnengekomen aanvraag.

Voor de provincie Zuid-Holland resteert de subsidieverstrekking, plafondbewaking, alsmede 

eventueel bezwaar en beroep.

3 Communicatiestrategie

Op basis van de evaluatie heeft de provincie Noord-Brabant een voorstel gemaakt over de 

gezamenlijke communicatieactiviteiten voor 2017. In aanvulling op de gezamenlijke 

communicatieacties, kunnen de individuele provincies specifieke communicatieacties in de eigen 

provincie uit voeren. Dit zal voor Zuid-Holland in overleg met de afdeling Communicatie worden 

opgepakt.
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