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Geachte Raadsleden,

Het Afvalfonds Verpakkingen en Nederland Schoon verstrekken een vergoeding om zwerfafval extra aan
te pakken. Met deze financiële vergoeding pleegt de gemeente extra inzet tegen zwerfafval.
De extra aanpak bestaat uit drie onderdelen: Het monitoren van zwerfafval, afvalbakken op de juiste
plaats en communicatie waarbij ruchtbaarheid wordt gegeven aan bewonersinitiatieven. Het doel is
zwerfafval verminderen en daardoor een prettigere leefomgeving en beter milieu. In deze brief informeren
wij u over de huidige stand van zaken en de ondernomen activiteiten tot nu toe.
Monitoring van het zwerfafval is gestart
De effecten van de aanpak worden gemonitord door in de wijk zwerfafval te schouwen. In de zomer van
2019 is Wijkbeheer begonnen met de schouwrondes. Daarmee hebben we een eerste meting kunnen
doen. Opgemerkt moet worden dat er een aantal factoren zijn die een meting beïnvloeden. Op de eerste
plaats is een meting een momentopname. Als medewerkers net langs zijn geweest of na een melding
kan de locatie afvalvrij zijn. Op de tweede plaats speelt het seizoen een rol. In de winterperiode is meer
zwerfafval zichtbaar omdat het gras kort is en het blad van het groen af is. Om de meting zo objectief
mogelijk te laten plaatsvinden wordt er daarom vanaf nu vier keer per jaar gemeten. De meetpunten
worden door het kwaliteitsbeheersysteem bepaald.
De resultaten van de eerste meting geven aan dat 5,8% van de onderzochte locaties onder het
kwaliteitsniveau ligt. De norm is 10%. Dit betekent dat 94,2% voldoet aan de standaard. Om een

conclusie te kunnen trekken over het effect van de zwerfafvalaanpak in combinatie met het nieuwe
afvalbeleid worden de resultaten gedurende een jaar bekeken.

Afvalbakken op de juiste locatie
Uit onderzoek blijkt dat openbare afvalbakken beter worden gebruikt als ze op de juiste plaats staan.
Zoals bij in- en uitgangen van parken en wandelpaden en bij grotere speelvoorzieningen. Daarom worden
er afvalbakken verplaatst. Ook zullen er afvalbakken verwijderd worden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat
in de meeste gemeenten 5 tot 35% van de afvalbakken niet of nauwelijks gevuld zijn. Voordat de
afvalbakken worden verwijderd krijgen die een sticker waarmee wordt gecommuniceerd dat de afvalbak
weg gaat. Inwoners krijgen hierdoor de mogelijkheid om hun zienswijze via een melding kenbaar te
maken. Op plaatsen waar jongeren verblijven wordt extra kritisch gekeken naar de soort en locatie van de
afvalbak. Er blijven voldoende afvalbakken staan zodat inwoners hun afval kwijt kunnen. Het is nog beter
voor het milieu als afval mee genomen wordt naar huis om het daar te scheiden. Daarmee worden
kostbare grondstoffen gespaard.

Inwoners nemen initiatief
Scholen en inwoners zijn actief aan de slag gegaan met het tegengaan van zwerfafval. Er zijn scholen
structureel aan de slag met zwerfafvalacties. Daarnaast zijn er scholen die elk jaar een zwerfafvalactie
organiseren. Vaak gekoppeld aan de landelijke opschoondag. De gemeente ondersteunt deze
activiteiten. Inwoners en scholen kunnen een zwerfafvalpakket krijgen met materiaal zoals een grijper,
handschoenen en veiligheidsvestje. Voor acties met grotere groepen zijn er twee zwerfafvalaanhangers
beschikbaar. Daar zitten alle materialen in die nodig zijn voor een zwerfafvalactie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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