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         Voorwoord  

 

Op naar de schoonste gemeente 
 
Schone straten en plantsoenen zonder zwerfafval zijn een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Van inwoners, 
winkeliers, ondernemers en de gemeente. Van jong tot oud. 
 
Het begint bij ieder individu: waar gooi ik mijn afval weg? De gemeente zorgt voor voldoende plekken waar je afval 
kunt deponeren, dat die plekken op tijd worden geleegd en de straat wordt geveegd. Ondernemers spelen hun eigen 
rol om de buitenruimte schoon te houden. 
 
Maar zwerfafval is altijd van een mens afkomstig, doordat het zomaar op straat is gegooid, of bijvoorbeeld door 
bijplaatsingen bij afvalcontainers. 
 
In dit aanvalsplan 'Ridderkerk Zwerfafvalarm' staan concrete acties om zwerfafval tegen te gaan. De gemeente zoekt 
hiervoor de samenwerking met inwoners, ondernemers en scholen. 
 
Zwerfval is eigenlijk niet nodig. Maar zolang zwerfafval bestaat, zal het ook moeten worden opgeruimd. De 
gemeente krijgt hierbij stevige steun van vele vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken om de Ridderkerkse 
straten en plantsoenen afvalvrij te maken. Heel veel dank voor die inzet! Met nog meer vrijwilligers maken we 
Ridderkerk nog schoner! 
 
We willen van Ridderkerk de groenste gemeente van het eiland IJsselmonde maken. Laten we er met elkaar voor 
zorgen dat Ridderkerk ook de schoonste gemeente wordt! 
 
Peter Meij, wethouder 
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1. Inleiding 

 
De meldingen over zwerfafval, de irritatie hierover bij inwoners en bestuur en het ontbreken van eenduidig beleid 
om zwerfafval aan te pakken zijn de aanleiding om beleid op te stellen. De door de gemeenteraad unaniem 
aangenomen motie zwerfafvalarm (2020-76) ondersteunt de noodzaak om beleid, een aanvalsplan, op te stellen. 
 
Naast ergernis over zwerfafval is de overlast van naast-bijplaatsingen van huishoudelijk afval en illegale stortingen 
een doorn in het oog. 
Het Cluster Uitvoering, Team Reiniging  (de Gemeente) trekt in dit aanvalsplan gezamenlijk op met de uitvoerende 
dienst voor het huishoudelijk afval, de NV BAR- afvalbeheer (de NV). 

 

Aanleiding 

Ergernis: 
Landelijk staat “zwerfafval” op plaats 3  in de top 10 van ergernissen in de woon- leefomgeving na hondenpoep en 
het afsteken van vuurwerk. 
 
In de gemeente Ridderkerk is dat niet anders. De afgelopen jaren wordt er actief gewerkt door gemeente, scholen en 
vrijwilligers om zwerfafval aan te pakken. 
 
Gedrag: 
De gemeente zet zich met de onderhoudsploeg in om de woonomgeving schoon te houden. Dat lukt regelmatig niet 
snel genoeg naar onze mening en zeker niet volgens onze  inwoners. Soms hebben wij ook te maken met een 
melding over een terrein dat niet in beheer en onderhoud van de gemeente is en/of ontoegankelijk is. 
Inwoners die zich het gedrag van anderen aantrekken melden ons de locatie waar zwerfafval ligt.  Of, en dat worden 
er steeds meer,  zij zetten zich in om zelf aan de slag te gaan en ontdoen hun woonomgeving of zelfs ver daarbuiten 
regelmatig van zwerfafval. 
Inzetten op gedragsverandering blijft belangrijk. Met de diverse acties o.a. opruimacties met inwoners en scholen en 
educatie over zwerfafval op scholen is al een goede stap gezet. De komende jaren is het nodig dit te intensiveren.  
Daarnaast wordt beeldvorming over zwerfafval veelal bepaald door enkele hotspots. In de periode van corona 
worden meldingen ontvangen dat de gemeente vol ligt met mondkapjes. Inderdaad liggen er mondkapjes op straat, 
op parkeerplaatsen, in winkelgebieden, maar er is geen sprake van straten/ winkelgebieden die vol liggen met 
mondkapjes. Het beeld dat de hele gemeente vol ligt met zwerfafval is overtrokken maar het feit is en blijft dat elk 
stuk zwerfafval er gewoon één teveel is. 
   
Faciliteren: 
Inwoners vinden een schone (woon)omgeving belangrijk en doen daarom een beroep op de gemeente. Een schone 
gemeente geeft een algemeen gevoel van welzijn. Dat spoort de honderden vrijwilligers in Ridderkerk aan om 
regelmatig zwerfafval, de troep van een ander,  op te ruimen. 
De overlast en de ergernis over naast -bijplaatsingen en illegale vuilstortingen zijn direct gekoppeld aan de (grof) 
huisvuilaanbieding door inwoners.  Zowel de Gemeente als de NV hebben voor het opruimen hiervan een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Hoe verder: 
In dit aanvalsplan wordt de huidige aanpak toegelicht en wordt het voortzetten van de al jaren goed lopende (veelal) 
stille acties beschreven evenals de nieuwe acties om uiteindelijk te komen tot een zwerfafvalarm Ridderkerk.  
Zwerfafval vrij, geen zwerfafval, is natuurlijk een geweldige ambitie. Dit is echter geen reëel haalbare doelstelling. 
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De uitdaging wordt een balans te vinden in: 
- de inzet op bewustwording bij de inwoners om zwerfafval te voorkomen en de inzet van de gemeente om 

het zwerfafval te verwijderen;  
- het op de juiste locaties voorzieningen treffen voor het deponeren van (zwerf)afval en het voorkomen dat 

deze voorzieningen verkeerd gebruikt  worden (voor bijvoorbeeld huishoudelijk afval); 
- de juiste inzet van het team reiniging voor het reguliere ledigen van afvalbakken en zwerfafval prikken en 

het adhoc verwijderen van zwerfafval op verzoek van inwoners; 
- nadere afspraken tussen Gemeente en NV over het voorkomen en opruimen van naast-bijplaatsingen en 

illegale stortingen; 
- het gemotiveerd houden van de enthousiaste vrijwilligers die frequent rommel van anderen opruimen 

ondanks de almaar terugkerende hoeveelheid zwerfafval. 

 

Doel 

Het doel is zwerfafval zo veel als mogelijk te voorkomen door met name gedragsverandering en de inwoners een 

schone woonomgeving te bieden door toch aanwezig zwerfafval snel te verwijderen. 
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          2.  Beleid 

Bestaand landelijk 

Wetgeving/ boetes  

Het landelijk beleid geeft samengevat het volgende aan ten aanzien van zwerfafval en boetes: 

-De landelijke boete bedraagt € 140 voor wie op heterdaad betrapt wordt op het weggooien van afval op straat. 

-Het Wetboek van Strafrecht geeft de officier van justitie de mogelijkheid om strafvervolging te voorkomen en de 

zaak af te doen met een boete. Het Openbaar Ministerie heeft richtlijnen opgesteld voor boetes. Voor het niet op de 

juiste wijze aanbieden van huishoudelijk afval (en dus ook het veroorzaken van zwerfafval als een papiertje, blikje of 

flesje) staat een standaard boete van 140 euro. Door dit te betalen, vindt geen strafvervolging plaats. Wordt de 

boete niet betaald, dan komt de zaak alsnog voor de rechter. 

-Naast de boete voor burgers die zwerfafval veroorzaken, geldt voor ondernemers de '25-meter regel' (Artikel 2.13 
van het Activiteitenbesluit milieubeheer), die hen verantwoordelijk stelt voor het zwerfafval in een straal van 25 
meter rondom hun bedrijf. De regel luidt: 'Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, 
verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting 
zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting'. 

Verpakkingsindustrie 

In 2013 is de raamovereenkomst 2013-2022 afgesloten met de verpakkingsindustrie. De gemeenten konden zich 

hierbij aansluiten en ontvangen in die periode jaarlijks ruim € 1,-- per inwoner voor extra inzet zwerfafval. Hieraan 

zijn strikte voorwaarden verbonden zoals het jaarlijks minimaal één keer per jaar monitoren van het zwerfafval. 

 

Ontwikkeling landelijk 

Al jaren wordt gediscussieerd over uitbreiding van statiegeld op kleine plastic flesjes (< 1 liter) en blikjes.  
Inmiddels is besloten dat statiegeld (€ 0,15) op kleine flesjes ingaat per 1 juli 2021. 

De verpakkingsindustrie heeft de mogelijkheid gehad om zorg te dragen voor minder vervuiling. Jaarlijks komen er 
125 miljoen blikjes in het zwerfafval. Als het aantal blikjes in zwerfafval niet zou afnemen dan komt er eind 2022 
statiegeld  (€ 0,15) op blikjes. De verpakkingsindustrie kreeg tot het najaar van 2020 de kans het aandeel blik in 
zwerfafval met 70% te verminderen. Dit is niet gelukt. 
Per 31 december 2022 ( € 0,15) is statiegeld op blikjes een feit. 

Bestaand lokaal 

Zwerfafvalbeleid 

Er is geen beleid in de gemeente opgesteld over de aanpak van zwerfafval. De uitvoering om zwerfafval op te ruimen 

is nog gebaseerd op schoon, heel en veilig. Enthousiaste vrijwilligers helpen de gemeente en scholen doen mee aan 

diverse schoonmaakacties. 

Voor het voorkomen van zwerfafval is educatie op basisscholen het onderdeel om gedrag te beïnvloeden. 

Raamovereenkomst 

De gemeente heeft in 2013 de eerder genoemde raamovereenkomst afgesloten. Jaarlijks dient de gemeente een 

plan van aanpak in. Dit is de basis om in aanmerking te komen voor de vergoeding. Na afloop van het jaar 

verantwoord de gemeente haar acties. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Officier_van_justitie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boete
https://nl.wikipedia.org/wiki/Activiteitenbesluit_milieubeheer
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Afvalbakkenplan 

In 2016 is het afvalbakkenplan opgesteld en in de meeste wijkoverleggen besproken. In dit afvalbakkenplan ging het 

met name om de gebieden waar wel/ niet een afvalbak (in de volksmond “prullenbak”) gewenst is en het scheiden 

van afval in de openbare ruimte. 

Winkelcentra 

De 25 meter regel is van toepassing. Dit is redelijk eenvoudig te controleren als het horeca betreft met een 

buitenterras. Echter aangetroffen zwerfafval in het winkelcentrum is vaak moeilijk te herleiden tot één specifieke 

winkel.  

Ontwikkeling lokaal  

Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023 (vastgesteld 21 maart 2019) 

Het (huishoudelijk) afvalbeleid in de gemeente is sedert het opstellen van het afvalbakkenplan (2016) sterk 

veranderd. 

- Het gescheiden inzamelen van PMD (Plastic verpakkingen Metaal (blik) en Drankkartons) is van de baan. Dit 

afval gaat inmiddels bij het restafval en wordt door nascheiding uit het afval verwijderd. 

In het afvalbakkenplan (2016) is aangeven in welke gebieden afvalbakken geplaatst moeten worden. Ook is 

aandacht besteed aan het scheiden van afval in de openbare ruimte. 

In winkelcentra triobakken (voor PMD-Papier-Restafval). In andere intensieve wandel-snoep-hondenuitlaat 

routes duobakken voor PMD –Restafval en langs fietsroutes blikvangers. 

Voor het scheiden van afval in de openbare ruimte is het plaatsen van duobakken (Papier-rest) in 

winkelcentra nog een reële optie. 

- Tarief huishoudelijk restafval 

In het beleidsplan wordt het tarief voor restafval gewijzigd. Inwoners betalen een tarief voor een maximum  

aantal ledigingen. Bij minder ledigingen worden inwoners beloond en ontvangen een bedrag retour. 

De gebieden en locaties waar afvalbakken bijdragen om zwerfafval tegen te gaan moeten mede hierdoor 

zorgvuldig gekozen worden. 

Vrijwilligers 

In Ridderkerk zijn vele, honderden, vrijwilligers individueel, gezamenlijk en/of via buurtpreventie actief met het 

opruimen van zwerfafval.  Vrijwel on(op)gemerkt ruimen zij al jaren afval  van anderen op. Via de website 

www.onzetoekomstisduurzaam.nl kunnen vrijwilligers tools aanvragen voor het opruimen van zwerfafval. 

Deze ambassadeurs zijn wij als gemeente veel dank verschuldigd. Wij moeten hen naast regelmatig belonen ook 

meer aandacht geven en voorzien van voldoende tools. Met meer vrijwilligers/ ambassadeurs wordt het steeds 

eenvoudiger om te komen tot een zwerfafvalarm Ridderkerk. Als iedereen bij elke wandeling een stuk zwerfafval 

opruimt, komt het doel,  een zwerfafvalarm Ridderkerk, snel in zicht. 

Monitoring 

Jaarlijks worden er metingen gedaan naar het aantal stuks zwerfafval. Met deze data wordt een beeld gevormd over 

toe- afname van het zwerfafval in de loop van de jaren. 

Deze metingen worden tot op heden niet gebruikt voor het bevorderen van de bewustwording. Het is van belang 
een inventarisatie te houden van de beleving (0- meting) bij de inwoners over de zwerfafvalproblematiek en dit te 
vergelijken met de monitoringsgegevens.  Hieruit kunnen (maatwerk)voorstellen komen voor de aanpak van 
zwerfafval. 
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3. Plan van aanpak 

Voorzieningen 

In Ridderkerk zijn diverse afvalbakken geplaatst in de openbare ruimte. Het gaat om ca. 800 afvalbakken. In het 

buitengebied ca. 50, centrum ca. 80, en rest bebouwde kom ca. 650. De afgelopen jaren zijn in beperkte mate   

afvalbakken verplaatst, verwijderd of gewisseld voor grotere afvalbakken. Actualisatie van het totaal aantal bakken 

vindt in 2021 plaats. 

Uitvoering 

De dagelijkse uitvoering om afvalbakken te legen en zwerfafval te ruimen ligt bij de Gemeente. De frequentie om 

afvalbakken te ledigen is verschillend (varieert van 2 keer per week tot 10 keer per week) en is deels seizoen 

afhankelijk. Tussen de Gemeente en de NV zijn afspraken over het verwijderen van naast-bijplaatsingen. Meldingen 

hierover stuurt de NV naar de Gemeente waarna opgeruimd wordt. 

Handhaving 

Excessen in zwerfafval worden intern gemeld aan de boa’s. Dit geldt eveneens voor naast- bijplaatsingen en illegale 

stortingen.  

Het beboeten van het gooien van zwerfafval op straat is mogelijk als sprake is van ‘op heterdaad betrappen’. Voor 

naast-bijplaatsingen en illegale dumpingen wordt boa’s gevraagd onderzoek te doen om de ‘bijplaatser’ /’dumper’ te 

achterhalen. Afhankelijk van de hoeveelheid leidt dit tot het opruimen door de Gemeente of de NV. Boa’s rijden 

sowieso met zwerfafval opruimers (garantiebanen) los van meldingen door de woonwijken en ruimen direct naast-

bijplaatsingen op. 

Knelpunten 

De logistiek, ledigingsroutes en frequentie van het ledigen van de afvalbakken, is goed ingeregeld. Bij pieken in 

zwerfafvalmeldingen wordt uiteraard opdracht gegeven de gemelde locaties met voorrang zwerfafvalvrij te maken. 

Hotspots en daarmee de knelpunten zijn veelal seizoensgebonden. Standaard is er veel zwerfafval op en rond 

winkelcentra, wijksportlocaties en looproutes van en naar winkels/middelbare scholen . In de zomer is sowieso meer 

zwerfafval en dan met name in recreatiegebieden (bijvoorbeeld de zwemplas Woude) en rond sportterreinen op de 

parkeerplaatsen. 

Mogelijkheden 

Met name bewustwording over de consequenties van zwerfafval is van belang. De vele vrijwilligers zijn zich sterk 

bewust van de gevolgen en storen zich zodanig aan vuil van anderen dat zij het willen opruimen. In de coronatijd 

combineren deze vrijwilligers het ‘even naar buiten gaan’ met ‘iets te doen hebben’. 

Het meer zichtbaar maken van het reguliere onderhoud en de inzet van vrijwilligers is noodzakelijk. 

Daarnaast is er een kans vanuit de 25 meter regel nadere afspraken te maken met winkels/ winkelketens. Er ligt bij 

hen een verantwoordelijkheid die gezien de complexe bewijslast situatie in winkelcentra uiteindelijk uitmondt in het 

door de gemeente opruimen van de troep. Maar een gezamenlijke actie waarbij winkeliers aantoonbaar helpen 

zwerfafval te voorkomen of op te ruimen zou als voorbeeld beloond kunnen worden door de inzet van de 

vrijwilligers te belonen met een cadeaubon te besteden bij de “meewerkende” winkelier. 
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Acties:  

Drie B’s: 

-Beter (en zichtbaar) opruimen (indien mogelijk) 

Met de routing van het “ledigen” van afvalbakken en het prikken van zwerfafval meer maatwerk leveren en de inzet 

juist doen op momenten dat de openbare ruimte druk bezocht wordt: 

Bijvoorbeeld: 

- Flexibele inzet ledigen afvalbakken en zwerfvuil prikken. 

- Winkelcentra: in en om de winkelcentra en winkelstrips: op de piekuren van de winkeldagen en daar waar 

dit qua ruimte mogelijk is.  

- Schoolomgeving. Basisscholen. Bij de start en het uitgaan van de scholen. 

- Schoolomgeving Middelbare scholen. In  overleg met school. Eventueel in samenwerking met de school voor 

specifieke opleidingsprojecten. 

- Sportcomplexen. Op de standaard sportdagen (weekend en avonden). 

- In schoolvakanties:  Parken/ zwembad in plaats van de schoolomgeving. 

Belangrijk is de afvalbak op de juiste plek. 

- Voldoende in aantal en grootte afvalbakken in en om winkelcentra en winkelstrips 

- Afvalbakken aan begin/ eind van de parken. 

- Afvalbakken nabij speelplaatsen. 

- Afvalbakken op ‘hondenroutes’. 

- Afvalbakken op locaties waar zitbanken zijn geplaatst op routes tussen woongebieden en winkelcentra. 

Voor het optimaliseren hiervan is het volgende nodig: 

Acties 

1. Onderzoek naar de huidige logistiek van reinigen en het prioriteren van het afhandelen 
van zwerfafvalmeldingen.  Nadere uitvoeringsafspraken tussen de Gemeente en de NV 
incl. overlegstructuur 

2. Onderzoek naar de juiste locaties voor de afvalbakken en het juiste type/volume 

3. Uitvoeren (ver)plaatsing en verwijderen afvalbakken 

 

-Bron aanpak 

Monitoring rondom winkelcentra op soort zwerfafval en snelheid aanwas/ opruimen. Deze info gebruiken om met 

winkeliers afspraken te maken over hun (verpakkings)producten en het opruimen. Acties van vrijwilligers die 

zwerfafval ruimen belonen door cadeaubon te besteden bij bedrijven/ winkeliers die meewerken om het zwerfafval 

te beperken/ te voorkomen. 

Acties 

4. Monitoring zwerfafval in en om winkelcentra 

5. Overleg met winkeliers/ winkeliersverenigingen over gezamenlijk plan van aanpak 

6. Monitoring zwerfafval huidige situatie voor statiegeld momenten 1 juli 2021 en 31 
december 2022. Vervolgens jaarlijks monitoren 

 

 

 

 



10 
 

-Bewustwording  

Zwerfafval wil niemand zien. Het hoort niet. Het is fout gedrag. Maar zwerfafval bedreigt de mens niet. Een blikje 

veroorzaakt geen direct gezondheidsrisico. Daarom laten we zichtbaar zwerfafval liggen en pakken we een briefje 

van 10 euro wel op en ergeren wij ons daar niet over maar, aan zwerfafval wel.  

Als zelfs het gedrag niet (snel) verandert bij een CORONA pandemie die ons leven wel bedreigt en niet zichtbaar is 

(dus ons zelfs niet irriteert) wat is dan nog méér nodig om ons gedrag  te veranderen over zwerfafval dat geen 

bedreiging is en wel zichtbaar?!. 

Het samen met inwoners/ (sport)verenigingen/ bedrijven /winkeliers/ beheerders van recreatiegebieden en 

gemeente het zwerfafvalprobleem aanpakken is noodzakelijk ter voorkoming dat een ieder wijst naar een ander. 

Acties 

7. Onderzoek beleving zwerfafvalproblematiek in de wijken 

8. Maatwerk aanpak zwerfafvalproblematiek aan de hand van de beleving en datagegevens 
over zwerfafval 

 

Educatie 

Een onderdeel van bewustwording is en blijft educatie op de basisscholen. 
-Educatie op basisscholen niet specifiek op zwerfafval maar breder als onderdeel  natuur-milieu voorlichting. 
Voorkomen dat zwerfafvallessen als belerend wordt ervaren.  
-Educatie middelbare scholen meerjarig leerwegtraject als onderdeel van bijvoorbeeld opleiding (websites etc.) 

Educatie in combinatie met zwerfafval opruimacties kunnen vastgelegd worden in een convenant met de 

schoolbesturen. Voor de opruimacties kunnen tegenprestaties afgesproken worden  in de vorm van bijvoorbeeld 

bezoek aan afvalverwerkingsinstallatie of specifieke middelen in school. 

Acties: 

9. Het huidige meerjarig lespakket voor basisscholen actualiseren op basis van Natuur-
Milieueducatie  en indien nodig aanpassen in overleg met voor basisscholen 

10. In overleg met middelbare scholen aandacht voor zwerfafvalproblematiek binnen het 
meerjarig leerwegtraject 

11. Afsluiten convenanten met scholen 

 

Campagnes/ Communicatie/ specifieke opruimacties 

Zoals al aangegeven zijn vele honderden vrijwilligers in de gemeente als ambassadeurs bezig met het opruimen van 

zwerfafval.  Het verstrekken van bijvoorbeeld hesjes en een social media account om te communiceren zijn tools om 

aandacht te vestigen op hun inzet. 

Het regelmatig publiceren over hun werk, hun drijfveer om afval te ruimen en het in beeld brengen van de 

verzamelde hoeveelheid zwerfafval per wijk / straat of per vrijwilliger via een zwerfafvalmeter geeft waardering aan 

hun werk. 

Campagnes voor het belonen van goed gedrag, acties als de schoonste straat/ buurt/wijk zijn opties om nader uit te 

werken. Dit om meer inwoners te stimuleren mee te doen aan het schoner krijgen van de woonomgeving.  

De opruimacties moeten niet beperkt blijven tot de periode op en rondom de landelijke opschoondag in maart. 

De gemeente zal hierin niet alleen een faciliterende rol hebben maar ook een actieve rol door opruimacties te 
initiëren en coördineren en fungeert ook als voorbeeld als meer bestuurders deelnemen aan de opruimacties. 
Beheerders van recreatieve gebieden wordt gevraagd de opruimacties te ondersteunen. Het betreft de volgende 
gebieden:  
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-Crezéepolder  -  ZuidHollandsLandschap 

-Oosterpark   -  Staatsbosbeheer 
 
Daarnaast zal overleg plaatsvinden met Waterschap Hollandse Delta over opruimacties langs wegen binnen hun 
beheer zoals bijvoorbeeld de Rotterdamseweg. 
 
Informatie over zwerfafval, verkrijgen van opruimmiddelen, geplande zwerfafvalacties moeten eenvoudig zichtbaar 
worden op de gemeentelijke website en periodiek info in de Blauwkai. 
Het team reiniging zal een centrale rol spelen in het coördineren van opruimacties. 

Afstemming over zwerfafvalcampagnes en communicatie vindt plaats tussen de Gemeente en de NV. 

Acties: 

12. Opstellen campagnes /opruimacties/ goed gedrag belonen en jaarplan opruimacties 

13. Het verstrekken van tools voor vrijwilligers 

14. Info zwerfafval/ middelen en zwerfafvalacties op website en frequente publicatie in de Blauwkai 

15. Afstemmen opruimacties met diverse externe beheerders (groen)gebieden 

 

Financiering 

Tot 2023 is de jaarlijkse bijdrage “Extra aanpak zwerfafval”  ca. € 55.000,- 
Het is niet bekend of met ingang van 2023 een nieuwe regeling beschikbaar komt. 
 
Het in 2021 en 2022 extra inzetten op monitoring, de verplaatsing/aanpassing van afvalbakken, het faciliteren van 

vrijwilligers, het organiseren en faciliteren van zwerfafvalcampagnes en communicatie wordt ten laste gebracht van 

de bijdrage “extra aanpak zwerfafval”. Mocht dit budget niet toereikend zijn dan zal het gemeentebestuur hierover 

worden geïnformeerd en indien nodig alsnog een voorstel gedaan worden financiële middelen beschikbaar te 

stellen. 
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4. Uitvoeringsprogramma 2021-2030 

 

Actie

2021 2022-2030 2021 2022-2030 Gemeente NV

1

Onderzoek logistiek en prioriteren meldingen en 

afspraken met NV BAR Afvalbeheer X I en Ex X X

2

Onderzoek juiste locaties afvalbakken en juiste type/ 

volume X X I en Ex I X

3 Uitvoeren (ver)plaatsen en verw ijderen afvalbakken X X I I X

4 Monitoring Metingen zw erfafval in en om w inkelcentraX X Ex Ex X

5 Overleg met w inkeliers/w inkelierverenigingen X X I en Ex I en EX X

6a

Monitoring/ Metingen zw erfafval voor invoering 

statiegeld 1-07-2021 X Ex X

6b

Monitoring/ Metingen zw erfafval voor invoering 

statiegeld 31-12-2022 X Ex X

6c Jaarlijkse monitoring/ metingen X X Ex Ex X

7 Onderzoek beleving zw erfafvalproblematiek X X I en Ex X X

8 Maatw erk aanpak zw erfafvalproblematiek X X I en Ex X X

9 Lespakket basisscholen iom. basisscholen X X I I X X

10

Zw erfafvalproblematiek onderdeel leerw erktraject 

iom middelbare scholen X X I I X

11 Afsluiten convenanten met schoolbesturen X I X

12 Opstellen campagnes/ opruimacties etc. X X I I X X

13 Verstrekken tools voor vrijw illigers X X I I X

14 Info op w ebsite en in blauw kai X X I I X X

15 Afstemmen opruimacties met externe beheerders X X I I X

A

Huidige acties zwerfafvalaanpak ten laste bijdrage extra 

aanpak zwerfafval X X( 2022) I I X

Planning

Capaciteit 

Intern (I) en/of 

Extern (Ex) Actie door

 

 

 

Het uitvoeringsprogramma vergt personele capaciteit. Diverse acties worden al jaren uitgevoerd en worden 

gecontinueerd en/of geïntensiveerd. Veel nieuwe acties (X) staan voor dit jaar gepland om mee te starten. 

De inzet van de huidige uitvoerende capaciteit wordt in 2021 voor wat betreft de Gemeente, Cluster Uitvoering, 

team Reiniging sterk beïnvloed door Coronamaatregelen en bij  de NV (NV BAR Afvalbeheer) door de 

operationele uitvoering van het Beleidsplan. 

Een gezamenlijk uitvoering van de zwerfafvalproblematiek  en communicatie daarover tussen de Gemeente en 

de NV is van belang voor een schone en veilige woon-en leefomgeving.    


