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Betreft: Beantwoording vragen (RvO, artikel 40) inzake Versnippering zwerfafval door grasmaaiers 

Geachte heer Ros, 

U heeft vragen gesteld aan het college over versnippering van zwerfafval door grasmaaiers. Hieronder 
leest u de antwoorden op uw vragen. 

Vraag 1. Is het college op de hoogte van de gevolgen die 'gemaaid' plastic en blik heeft op dierenleed? 
Antwoord 
Wij zijn op de hoogte van de gevolgen die versnipperd plastic en blik hebben op de gezondheid en het 
welzijn van dieren. 

Vraag 2. Is het college het met ons eens dat we het probleem van zwerfvuil zo veel mogelijk bij de bron 
moeten aanpakken, maar dat ook de focus moet worden gelegd op afval wat al in onze natuur zwerft? 
Antwoord 
Wij zijn het met u eens dat het probleem van zwerfvuil zo veel mogelijk bij de bron moet worden 
aangepakt. De focus ligt hierbij op educatie, voorlichting en handhaving. Wat betreft het afval dat toch in 
de openbare ruimte terecht komt. Dit wordt opgeruimd door veel vrijwilligers en medewerkers van onze 
organisatie. 

Vraag 3. Kan het college ons vertellen of er momenteel al wordt gehandhaafd op het verwijderen van 
zwerfafval voordat op diezelfde locatie gemaaid wordt. 
Antwoord 
Op dit moment wordt er niet gehandhaafd. Uiteraard worden de werkgangen zoveel mogelijk op elkaar 
afgestemd. 
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Vraag 4. Kan het college de maaibeurten en de afvalopruiming op elkaar afstemmen zodat zo min 
mogelijk al versnippert in de natuur terecht komt. 
Antwoord 
De werkgangen worden al op elkaar afgestemd om versnippering zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht 
de wens bestaan om de frequentie van zwerfvuilruimen gelijk te laten lopen met maairondes, dan dient 
hiervoor een beleidswijziging gedaan te worden. 

Vraag 5. Kan het college een kaart maken waar en wanneer er gemaaid wordt en deze online zetten 
zodat betrokken buurtbewoners gericht afval kunnen opruimen voor het maaien. 
Antwoord 
Ja, er wordt een kaart gemaakt waarop de gazons, grasvelden en gebieden met 
kruiden/bloemenmengsels staan. Daarbij kan met weeknummers het moment van maaien worden 
aangegeven. Het is niet mogelijk om op de dag nauwkeurig aan te geven wanneer en waar er gemaaid 
wordt. 
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