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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 2 april 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: motie dumpen van 
gevaarlijk afval 
 
Ons besluit 
1. De Provincie Overijssel en het Rijk verzoeken tot een compensatieregeling te komen voor gedumpt 

gevaarlijk afval, die 100% van de kosten vergoedt voor de onschuldige grondeigenaar, die geen 

verwijt kan worden gemaakt. 

2. Geen kosten te verhalen op de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt 

indien van overheidswege tot verwijdering van gevaarlijk afval wordt overgegaan. 

3. De gemeenteraad op de hoogte te brengen middels een raadsbrief over de aanschrijving van de 

Provincie Overijssel en het Rijk voor een compensatieregeling dumping van gevaarlijk afval. 

 
Toelichting 
Op 21 januari 2019 heeft de gemeenteraad Tubbergen de motie dumpen van gevaarlijk afval aangenomen. 
Deze motie is op 25 februari 2019 doorgestuurd naar de gemeenten in Overijssel. 
Op 11 maart 2019 is de provinciale subsidie opruiming drugsafval geopend voor de Overijsselse gemeenten. 
Deze regeling is voor het opruimen van drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte en 
voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten drugsafval, in de 
openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen.  
Het is onacceptabel dat de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt, met de 
maatschappelijke kosten van deze criminaliteit wordt geconfronteerd. Daarnaast zal, in verband met het 
voorgenomen asbestdakenverbod, het aantal illegale dumpingen van asbestafval toenemen. Het gaat 
daarbij om dumpingen van gevaarlijk afval waar o.a. drugsafval en asbestafval onder vallen. Tevens bestaat 
het risico dat bij het verhalen van de kosten of het ontbreken van de 100% compensatie de grondeigenaren 
het gevaarlijke afval gaan verplaatsen. Het verplaatsen van het gevaarlijke afval is een risico voor de 
volksgezondheid en kan milieuschade toebrengen aan de natuur, kwaliteit van de bodem en het grond- en 
drinkwater. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 



 

 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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Drugsdumpingen zijn een groot probleem voor terreinbeheerders en particuliere grondbezitters. 
Grondeigenaren worden geconfronteerd met drugsafval dat op hun terrein is gedumpt door criminelen. 
Het aantal dumpingen neemt elk jaar toe. Met het oog op de volksgezondheid moet gedumpt 
gevaarlijk afval vaak onmiddellijk door grondeigenaren of gemeenten worden verwijderd. De kosten 
om de vaten met chemicaliën te laten opruimen, kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s als 
ook de bodem moet worden gesaneerd.  
 
Op 11 maart 2019 is de subsidie opruiming drugsafval geopend voor de Overijsselse gemeenten. 
Deze regeling is voor het opruimen van drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte 
en voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten 
drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen.  
 
Het is onacceptabel de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt, met de 
maatschappelijke kosten van deze criminaliteit wordt geconfronteerd. Tevens bestaat het risico dat, bij 
het verhalen van de kosten of het ontbreken van een 100% compensatie, de grondeigenaren het 
gevaarlijk afval gaan verplaatsen. Het verplaatsen van het gevaarlijke afval kan milieuschade 
toebrengen aan de natuur, kwaliteit van de bodem en het grond- en drinkwater. Daarnaast zal, in 
verband met het voorgenomen asbestdakenverbod, het aantal illegale dumpingen van asbestafval 
toenemen. Ook dan zullen de onschuldige grondeigenaren met de kosten voor het opruimen 
geconfronteerd worden. Wij vinden dit onacceptabel. 
 
Daarom verzoeken wij u, namens de gemeenteraad van de gemeenten Tubbergen, tot een 
compensatieregeling te komen voor het opruimen van gevaarlijk afval, die 100% van de kosten voor 
de onschuldige grondeigenaar vergoedt.  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de gemeentesecretaris, 
 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink 

de burgemeester, 
 

 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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Motie vreemd aan de orde van de dag 
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011 

Datum 

27 februari 2019 Agendapunt nr. [X] 

Motie vreemd aan de orde van de dag Subsidieregeling opruimen drugsafval 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 27 februari 2019. 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat het Rijk is gestopt met de subsidieregeling opruimen van illegaal gedumpt 
drugsafval, diverse provincies zelf een tijdelijke regeling hebben gemaakt en overleg om tot 
een nieuwe regeling met het rijk te komen de nodige tijd vergt; 

van oordeel dat het opruimen van illegaal gedumpt drugafval een maatschappelijke prioriteit is 
vanuit veiligheid en volksgezondheid als ook het opsporen van de daders; 

van mening dat grondeigenaren niet de dupe mogen worden van het tegen hoge kosten 
opruimen van illegaal gedumpt drugsafval en de opruimkosten hoe dan ook gecompenseerd 
moeten worden 

verzoeken GS door te gaan met het overleg met andere provincies en het rijk om tot een 
goede subsidieregeling te komen voor opruimen drugsafval; 

roepen GS op om op korte termijn met een voorstel te komen voor een tijdelijke compensatie 
regeling opruiming drugsafval in Overijssel. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Martin Reesink 
CDA 

Regien Courtz 
VVD 

Jan Westert 
cu 

Fred Kerkhof 
S0plus 

provinci~verijssel 
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Drugsdumpingen zijn een groot probleem voor terreinbeheerders en particuliere grondbezitters. 
Grondeigenaren worden geconfronteerd met drugsafval dat op hun terrein is gedumpt door criminelen. 
Het aantal dumpingen neemt elk jaar toe. Met het oog op de volksgezondheid moet gedumpt 
gevaarlijk afval vaak onmiddellijk door grondeigenaren of gemeenten worden verwijderd. De kosten 
om de vaten met chemicaliën te laten opruimen, kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s als 
ook de bodem moet worden gesaneerd.  
 
Op 11 maart 2019 is de subsidie opruiming drugsafval geopend voor de Overijsselse gemeenten. 
Deze regeling is voor het opruimen van drugsafval dat in 2018 is achtergelaten in de openbare ruimte 
en voor het opruimen van de bodemverontreiniging, als gevolg van het in 2018 achtergelaten 
drugsafval, in de openbare ruimte. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die voor subsidie in 

aanmerking komen.  
 
Het is onacceptabel de onschuldige grondeigenaar, die geen verwijt kan worden gemaakt, met de 
maatschappelijke kosten van deze criminaliteit wordt geconfronteerd. Tevens bestaat het risico dat, bij 
het verhalen van de kosten of het ontbreken van een 100% compensatie, de grondeigenaren het 
gevaarlijk afval gaan verplaatsen. Het verplaatsen van het gevaarlijke afval kan milieuschade 
toebrengen aan de natuur, kwaliteit van de bodem en het grond- en drinkwater. Daarnaast zal, in 
verband met het voorgenomen asbestdakenverbod, het aantal illegale dumpingen van asbestafval 
toenemen. Ook dan zullen de onschuldige grondeigenaren met de kosten voor het opruimen 
geconfronteerd worden. Wij vinden dit onacceptabel. 
 
Daarom verzoeken wij u, namens de gemeenteraad van de gemeenten Tubbergen, tot een 
compensatieregeling te komen voor het opruimen van gevaarlijk afval, die 100% van de kosten voor 
de onschuldige grondeigenaar vergoedt.  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de gemeentesecretaris, 
 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink 

de burgemeester, 
 

 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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