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Naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie dd. 13 april 2018, hebben de Provinciale Staten van 
Drenthe uitgesproken dat grondeigenaren structureel financiële hulp moeten krijgen als criminelen afval 
uit een drugslab op hun terrein hebben gedumpt. De gedeputeerde Jumelet gaat zich sterk maken voor 
een voorlopige regeling, in afwachting van een definitieve landelijke regeling. De ChristenUnie in 
Tynaarlo ondersteunt dit streven van harte en is van mening dat provincie en gemeentes hierin moeten 
samenwerken. (DvhN 28-06-2018) 

Theoretisch worden er niet of nauwelijks afvaldumpingen gemeld bij de politie. In de praktijk zien we 
dat het aantal ontdekte drugslaboratoria in Drenthe, en daarmee het risico op afvaldumpingen, oploopt. 
Dat geldt ook voor de gemeente Tynaarlo, waar onlangs een drugslaboratorium is opgerold in Zuidlaren. 
Drugscriminelen hebben niet de gewoonte zich iets van provincie- of gemeentegrenzen aan te trekken. 
Zo is er in 2017 bij Norg een grote hoeveelheid drugsafval gevonden. En begin maart is op de Drentse 
Hondsrug een dumping van 28 vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden en werden er in een sloot 
bij Valthermond 40 zakken met hennepafval aangetroffen. In 2017 was een duidelijke stijging te zien van 
het aantal ontdekte drugslabs in Noord-Nederland. En dit jaar zijn al diverse drugslabs in onze provincie 
opgerold (in Zuidlaren en Nieuw-Amsterdam). De pillenmisdaad verplaatst zich noordwaarts, 
waarschuwde recherchechef Noord-Nederland Hugo van Klaveren terecht (DvhN 14 juli 2018). Voor 
particulieren betekent het opruimen van dit afval een grote kostenpost, die in de duizenden euro’s kan 
lopen. Een bedrag wat zij niet altijd kunnen opbrengen, maar ook grote eigenaren zoals 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben wel een betere bestemming voor hun geld.  

Zoals uit bijgevoegd artikel blijkt, hoeven eigenaren ook niet altijd voor de kosten op te draaien, ook de 
gemeente staat hiervoor aan de lat: 
http://www.omroepbrabant.nl/?news/272840742/Opruimen+van+gedumpt+drugsafval+eigenaren+van
+weiland+in+Nuenen+draaien+niet+op+voor+kosten.aspx  

De ChristenUnie in Tynaarlo is daarom van mening dat er een subsidieregeling voor het opruimen van 
drugsafval moet komen, ook als daar nu nog niet veel gebruik van gemaakt wordt. Mogelijk is de 
onbekendheid van of onzekerheid over de regeling immers aanleiding voor grondeigenaren om 
gevonden drugsafval niet te melden, maar op een andere manier 'op te ruimen'. Wij zijn van mening dat 
het belangrijk is dat de gemeente in deze samen optrekt met de provincie in het organiseren en bekend 
maken van een subsidieregeling. 
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De fractie van de ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen aan het college: 

 Bent u het met de ChristenUnie eens dat grondeigenaren niet behoren op te draaien voor de kosten 
van het opruimen van drugsafval? 

 Hoeveel van zulke afvaldumpingen zijn bekend in onze gemeente in 2017 tot de eerste helft 2018? 
 Zijn u, bijvoorbeeld via de Waterschappen, signalen bekend van illegale drugsafvallozingen in 

bijvoorbeeld het riool of oppervlaktewater? 
 Op welke wijze is er bekendheid gegeven aan de Drentse subsidieregeling voor het opruimen van 

drugsafval die met terugwerkende kracht opengesteld was voor 2015 en 2016? 
 Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat grondeigenaren bekend zijn met deze 

subsidiemogelijkheid en dat dit kan voorkomen dat zij gevonden drugsafval op een andere manier 
'opruimen'? 

 Bent u bereid, samen met de provincie Drenthe en andere gemeentes, te werken aan een regeling 
voor Drenthe, die ook voor 2017 en 2018 opengesteld dient te worden, en hier bekendheid aan te 
geven? 

 Aangezien het hier om afval gaat, en de gemeente een overschot heeft op de post voor 
afvalheffingen, ligt het voor de hand een deel van dit overschot te reserveren voor het dekken van 
de kosten van het opruimen van deze illegale dumpingen. Is dit mogelijk? Zo ja, heeft u hier al 
rekening mee gehouden of bent u bereid om dit te doen? 

 

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Henny van den Born 

Fractievoorzitter ChristenUnie Tynaarlo 


	Beantwoording vr CU - kosten opruimen drugsafval
	Fractie ChristenUnie - kosten opruimen drugsafval

