
Aanvraag Subsidie opruiming drugsafval 2021-2024

Subsidieregeling opruiming drugsafval 2021-2024
De provincies willen gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, natuurlijke personen, 
privaatrechtelijke rechtspersonen en Staatsbosbeheer die in oktober 2020 tot en met 31 december 2024 
kosten hebben gemaakt voor het afvoeren en verwijderen van drugsafval een tegemoetkoming bieden in de 
vorm van subsidie.

BIJ12 heeft het mandaat om de subsidieregelingen opruiming drugsafval van de provincies uit te voeren.

Vragen of contact 
Heeft u vragen bij het invullen van het formulier dan kunt u contact opnemen met BIJ12 via e-mail naar 
regelingdrugsafval@bij12.nl of via telefoonnummer 085-486 2222 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur).

Misbruik en oneigenlijk gebruik subsidies
Bij misbruik of oneigenlijk gebruik van een subsidie melden wij dit bij de provincie.

 

Privacy 
BIJ12 vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Raadpleeg de Privacy-verklaring als u wilt weten wat 
we met uw gegevens doen.

U dient deze aanvraag in te vullen, uit te printen en te ondertekenen, en met alle noodzakelijke bijlagen per 
post te versturen aan: 

BIJ12
T.a.v. loket regeling drugsafvaldumpingen
Leidseveer 2
3511 SB  Utrecht 



KOMT U IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE?

Aanvraagdatum       

Locatie drugsafvaldumping

Latitude      Longitude      
Postcode          Huisnummer      
Straat (meest nabijgelegen huisadres)      
Plaats '      
Gemeente      
Kadastraal nummer      

Voeg een kaart van de locatie als verplichte bijlage toe.

Toets aan subsidievereisten (vink aan wat van toepassing is)

Is er sprake van illegale dumping van drugsafval?  ja        nee

Datum waarop het achtergelaten drugsafval is afgevoerd en verwijderd?      

Is er aangifte of melding van het achtergelaten drugsafval bij de politie gedaan?  ja        nee

Bent u als aanvrager verantwoordelijk of medeverantwoordelijk voor de productie  ja        nee
of dumping van het drugsafval of voorde bodemverontreiniging waarop de 
aanvraag is gericht?

Is het drugsafval aangetroffen binnen een ruimte waar de productie van de synthetische  ja        nee
drugs plaatsvond? 

Is het drugsafval gedumpt via het rioolstelstel?  ja        nee

Is voor dit project reeds eerder subsidie verstrekt op grond van deze of een andere  ja        nee
provinciale subsidieregeling?

NB. Definitieve besluitvorming door BIJ12 namens uw provincie over de verlening van de subsidie volgt pas 
na inhoudelijke beoordeling van uw volledige aanvraag.

PROJECTGEGEVENS

De antwoorden op de vragen in deze rubriek fungeren als korte samenvatting van het projectplan. Het 
antwoord mag bestaan uit een verwijzing naar een specifiek onderdeel van uw projectplan.

Projectnaam      
(kort en bondig)

Locatiebeschrijving waar drugsafval is achtergelaten.

Tot welke doelgroep behoort u als aanvrager? 
 gemeenten, omgevingsdiensten of waterschappen;
 natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen die eigenaar of erfpachter zijn van een 

locatie waar drugsafval is gedumpt
 Staatsbosbeheer als eigenaar van een locatie waar drugsafval is gedumpt

De grond of het water waar het project betrekking op heeft is eigendom van:
     



SUBSIDIEVEREISTEN

Het project is gericht op herstel van bodem of oppervlaktewater in de vorm van:
 afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval; 
 afvoer en verwijdering van door gedumpt drugsafval verontreinigd oppervlaktewater;
 sanering van de bodem die is verontreinigd als rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid van 

gedumpt drugsafval.

Ligt aan het project ten grondslag (vink aan wat van toepassing is):
- Een bewijs van melding of aangifte bij de politie van de dumping van het  ja        nee
drugsafval in de vorm van een meldingsnummer of procesverbaalnummer?
Meldingsnummer of proces verbaalnummer (max 30 tekens)      

- Een beschrijving en foto’s van het gedumpte drugsafval alsmede een kaart  ja        nee
met de locatie waar het drugsafval is aangetroffen? 
Voeg een beschrijving, foto's en een kaart als verplichte bijlagen toe.

- Een bewijs van de gemaakte kosten voor de afvoer en verwijdering van het  ja        nee
drugsafval of het oppervlaktewater dan wel de sanering van de bodem?
Voeg een bewijs van de gemaakte kosten (factuur) als verplichte bijlage toe.

Is het achtergelaten drugsafval en/of verontreinigde oppervlaktewater afgevoerd  ja        nee
en verwijderd conform de geldende wet- en regelgeving?
Voeg de afvoerbon als verplichte bijlage toe.

Is er sprake van bodemverontreiniging?  ja        nee
Is deze bodemverontreiniging een gevolg van het achtergelaten drugsafval?  ja        nee
Is de bodem gesaneerd conform daarvoor geldende wet- en regelgeving?  ja        nee
Voeg het saneringsverslag als verplichte bijlage bij.

Korte beschrijving van de wijze waarop het drugsafval of het verontreinigde oppervlaktewater is afgevoerd 
en verwijderd en/of de bodem is gesaneerd.

Vink aan in welke vorm(en) het afval is achtergelaten.
 Vatendump
 Drugsafvalverbranding
 Dumping met gedeeltelijke lozing
 Met drugsafval verontreinigde bodem
 Met drugsafval verontreinigd oppervlaktewater
 Overig, namelijk      



FINANCIËN

BTW/omzetbelasting (vink aan wat van toepassing is)

Kunt u de BTW op dit project verrekenen of de BTW compenseren?  ja
 nee
 gedeeltelijk

Toelichting indien u de BTW niet of gedeeltelijk kunt verrekenen of compenseren

Als u de BTW niet kunt verrekenen/compenseren, moet u die BTW ook meenemen bij de gevraagde 
kosten.

Projectkosten

Verwijderingskosten derden  €      (bedrag in euro)]

Voeg bewijzen van de gemaakte kosten voor de opruiming en afvoer als verplichte bijlage toe.

Wat is de hoogte van het totaal gevraagde subsidiebedrag? €      (bedrag in euro)

STAATSSTEUN

Het opruimen van drugsafval is geen economische activiteit in het kader van Europese Regelgeving en 
bovendien is er slechts sprake van een lokaal effect, zodat van staatssteun geen sprake is.



AANVRAGER

Voor de rol als indiener kijkt u naar de hoedanigheid waarin u de aanvraag doet.
Bent u zelf of uw bedrijf/instelling ontvanger van de subsidie of doet u de aanvraag voor een ander? Vink 
aan wat van toepassing is.

Dient u het formulier in als:  Bedrijf of instelling  ga verder bij A
 Particulier               ga verder bij B 

De aanvraag is:  Voor mezelf
 Voor een ander       vul dan ook C in    

Indien u de aanvraag indient namens een ander, dient u een rechtsgeldige machtiging als verplichte bijlage 
toe te voegen.

A1 Bedrijf/instelling (begunstigde/rechthebbende)

Naam bedrijf of instelling      

Inschrijvingsnummer KvK      Vestigingsnr.       

Rekening nr      .

Ten name van      

A2 Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr./Mvr.

Voorletter(s)      

Achternaam      

Functie bij het project      

Telefoonnr      

E-mailadres      
(begunstigde/rechthebbende)

B Particulier persoon (begunstigde/rechthebbende)

Aanspreektitel Dhr./Mvr.

Voorletter(s)      

Voorvoegsel(s)      

Achternaam      

Rekening nr      .

Ten name van      

Functie bij het project      

Telefoonnr      

E-mailadres      
(begunstigde/rechthebbende)

C Gegevens gemachtigde



Bent u gemachtigd als  Bedrijf of instelling  vul de gegevens onder C1 in
 particulier  vul de gegevens onder C2 in

   

C1 Bedrijf/instelling (aanvrager/gemachtigde)

Naam bedrijf of instelling      

Inschrijvingsnummer KvK      Vestigingsnr.       

Contactpersoon bedrijf/instelling

Aanspreektitel Dhr./Mvr.

Voorletter(s)      

Voorvoegsel(s)      

Achternaam      

Telefoonnr      

E-mailadres      
(aanvrager/gemachtigde)

C2 Particulier persoon (aanvrager/gemachtigde)

Aanspreektitel Dhr./Mvr.

Voorletter(s)      

Voorvoegsel(s)      

Achternaam      

Telefoonnr      

E-mailadres      
(begunstigde/rechthebbende)



ADRESGEGEVENS

Adresgegevens (begunstigde/rechthebbende)

Postcode       Postbusnr.      

Straat      

Plaats      

Gemeente      

Indien van toepassing: Adresgegevens gemachtigde

Postcode       Postbusnr.      

Straat      

Plaats      

Gemeente      

UITVOERDER VERWIJDERING

Zijn het drugsafval en de bodemverontreiniging door dezelfde verwijderaar  ja        nee
afgevoerd en verwijderd?

Verwijderaar drugsafval

Naam bedrijf      

Naam contactpersoon tijdens uitvoering      

Telefoonnummer contactpersoon      

Postcode      Postbusnr. / Huisnummer       Toevoeging      

Verwijderaar bodemverontreiniging

Naam bedrijf      

Naam contactpersoon tijdens uitvoering      

Telefoonnummer contactpersoon      

Postcode      Postbusnr. / Huisnummer       Toevoeging      



INDIENINGSWIJZE EN BIJLAGEN

U dient deze aanvraag uit te printen en te ondertekenen, en volgens per post te versturen aan: 

BIJ12
T.a.v. subsidieloket regeling drugsafvaldumpingen
Leidseveer 2
3511 SB  Utrecht 

Verplichte bijlagen

 Bewijsstuk(ken) van gemaakte kosten voor afvoer en verwijdering

 Beschrijving, foto's en kaart van aangetroffen achtergelaten drugsafval

 Bewijsstuk(ken) van afvoer en verwijdering in de vorm van een afvoerbon en/of saneringsverslag
- Bewijsstuk afvoer verwijdering 
- Saneringsverslag 

Optionele bijlagen 

 Een rechtsgeldige machtiging als u als gemachtigde een aanvraag doet

      

      



Verklaring en ondertekening

Ondergetekende verklaart:
 alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen volledig en naar waarheid te hebben 

ingevuld en alle verplichte bijlagen te hebben bijgevoegd;
 bevoegd te zijn tot het indienen van de subsidieaanvraag;
 ermee bekend te zijn dat alle ingediende gegevens openbaar zijn, tenzij daarop een 

uitzonderingsgeval als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing is;
 ermee bekend te zijn dat bij beoordeling van de subsidieaanvraag een onderzoek op grond van de 

wet Bibob tot de mogelijkheden kan behoren;
 ermee bekend te zijn dat bij misbruik of oneigenlijk gebruik van subsidie de aanvrager wordt 

opgenomen in het onregelmatighedenregister;
 ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte (persoons)gegevens door ons 

worden geregistreerd en verwerkt ten behoeve van het subsidieproces als gevolg van uw 
aanvraag¹;

 ermee in te stemmen dat de door u in deze aanvraag verstrekte (persoons)gegevens gedeeld 
worden met de organisatie van de provincie waarin de dumping heeft plaatsgevonden.

¹ Voor informatie met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen wij u naar de privacyverklaring op onze website. In 
deze verklaring wordt aangegeven hoe we als BIJ12 omgaan met persoonsgegevens: https://www.bij12.nl/privacyverklaring/. 

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Plaats: Datum: Naam aanvrager (particulier/gevolmachtigde/ bedrijf of 
insteling):

               

               

Handtekening:

     

     


