
 
 
 
 
 
 
Vergadering Provinciale Staten op 4 juli 2018 
 
 
 
 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 
 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 4 juli 2018 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
constaterende dat 
-     de onderhandelingen met het Rijk over een nieuw convenant met betrekking tot subsidies voor 
grondeigenaren die geconfronteerd zijn met drugsafvaldumpingen moeizaam verlopen 
-        recent in de media zelfs het bericht is verschenen dat de huidige subsidieregeling niet verlengd zal 
worden, zonder dat er zicht is op een nieuwe regeling 
-        grondeigenaren die geconfronteerd zijn met drugsafvaldumpingen zelf de verwijderingskosten van 
vaak duizenden euro’s per dumping zullen moeten dragen bij het uitblijven van een nieuwe regeling 
-        er in een bestuurlijke werkgroep financiële en juridische mogelijkheden worden verkend, met als 
doel te komen tot een duurzame financieringsoplossing 

overwegende dat 
-        het aantal dumpingen van drugsafval in Gelderland toeneemt en het bestaan van een 
compensatieregeling aan waarde toeneemt 
-        het van groot belang is dat grondeigenaren zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over een 
verlenging dan wel vernieuwing van een regeling 
-        een nieuwe regeling in elk geval zou moeten voldoen aan het criterium dat een grondeigenaar 
binnen afzienbare tijd zou moeten kunnen beschikken over de financiële middelen ter compensatie 
van de gemaakte verwijderingskosten 
-        een voorgestelde regeling waarin een grondeigenaar zich kan voegen in een strafzaak en daar 
een schadeclaim zou kunnen indienen niet de voorkeur heeft, omdat de uitkomst vaak lang op zich 
laat wachten en / of de vordering uiteindelijk niet verhaalbaar blijkt 
  
verzoeken GS 
-        dit thema en het Gelderse belang voor een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van 
drugsafval spoedig nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij onze bestuurlijke 
partners, doch in elk geval bij de Staatssecretaris, het IPO en de leden van de Tweede Kamer 
-        in te zetten op een onderhandelingsresultaat waarbij een financieel duurzame regeling tot stand 
komt waarin grondeigenaren binnen afzienbare tijd na constatering van de gedumpte drugsafval 
kunnen beschikken over de financiële middelen ter compensatie van de verwijderingskosten 



-        Provinciale Staten in elk geval voor de eerstvolgende Najaarsnota te informeren over de 
voortgang van de onderhandelingen met het Rijk en – indien nodig – te komen met (tijdelijke) 
maatregelen om het beoogde effect voor grondeigenaren op korte termijn te faciliteren 
 
en gaan over tot de orde van de dag. 
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