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Voor een bruisend Sittard-Geleen 

 
 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Sittard-Geleen 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 
 
 
Sittard, 25 november 2022 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 43 RvO inzake verruiming van de vergoeding van opruimkosten na 
dumpingen van drugsafval 
 
 
Geacht College, 
 
 
De CDA-fractie is blij met de verruiming van de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van 
drugsafval, die het kabinet onlangs bekend maakte. In de vernieuwde regeling krijgen particuliere 
grondeigenaren alle opruimkosten van drugsafval vergoed tot maximaal 200.000 euro. Gemeentes en 
andere decentrale overheden krijgen van de eerste 50.000 euro opruimkosten de helft vergoed en 
daarboven het volledige bedrag tot 200.000 euro.  
 
De CDA-fractie vindt dat onschuldige Nederlanders, maar ook natuurorganisaties, niet de dupe mogen 
worden van drugscriminelen. Op de website van de Rijksoverheid staat alle informatie omtrent de door 
het kabinet onlangs bekend gemaakt verruiming van de vergoeding van opruimkosten na dumpingen 
van drugsafval voor particulieren en overheden. Deze informatie is terug te lezen via deze link: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/10/21/tk-opvolging-toezeggingen-
en-moties-drugsbeleid  
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Voor een bruisend Sittard-Geleen 

Hierover heeft de CDA-fractie de volgende vragen: 
 
1. Bent u bekend met het bericht dat het kabinet de vergoeding van opruimkosten na dumpingen 

van drugsafval voor particulieren en overheden verruimt?  
2. Hoe vaak is onze gemeente geconfronteerd met drugsdumpingen de afgelopen jaren en wat zijn 

hiervan de financiële consequenties geweest? 
3. Welke maatregelen neemt onze gemeente om drugsdumpingen in de natuur tegen te gaan en het 

milieu te beschermen tegen bodemverontreiniging?  
4. Wat zouden (Rijks)overheid en samenleving nog meer kunnen doen, waar onze gemeente mee 

geholpen is, als het gaat om de aanpak van drugscriminaliteit en het tegengaan van dumpingen 
van drugsafval? Wat hebt u concreet nodig? 

5. Bent u ertoe bereid om boeren en andere grondeigenaren actief te wijzen op de mogelijkheden tot 
de ruimere vergoeding van de opruimkosten van drugsafval? Zo ja, op welke manier? Zo nee, 
waarom niet? 

 
 
Graag zien wij uw antwoord binnen de gestelde termijn tegemoet. 
 
 
Hoogachtend, 
namens de CDA-fractie Sittard-Geleen, 
 
 
Patrick Brouwers, fractievoorzitter 
       
 
                                  


