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Beste meneer Van Hemert,
In antwoord op uw brief van 24 september 2020 vindt u hieronder de
beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over afval en zwerfafval.
Vraag 1
Welk beleid ter vermindering van zwerfafval hanteert de gemeente, hoe wordt dit
uitgevoerd en hoe wordt dit gehandhaafd?
Antwoord
De aanpak is gericht op de diverse soorten afval, onder te verdelen in de hierna
volgende categorieën.
Zwerfafval
Dit is los/klein afval dat op verschillende plekken in de hele gemeente kan worden
aangetroffen en door de gemeentelijke buitendienst, op basis van meldingen van
inwoners en eigen waarnemingen, waar mogelijk wordt opgeruimd.
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Illegale dumpingen
Dit is groter afval dat wordt gedumpt in het buitengebied en op locaties waar geen
afvalbak staat, zoals in plantsoenen. Momenteel wordt onderzocht hoe we, door
het opzetten van een visueel meldingssysteem, gericht kunnen gaan inzetten bij de
locaties waar frequent dumpingen worden aangetroffen.
Bijplaatsingen
Dit is afval dat naast een verzamelcontainer voor afval wordt geplaatst, zoals een
ondergrondse restafvalcontainer of glasbak. Samen met de Afvalstoffendienst
’s-Hertogenbosch wordt gemonitord of de ondergrondse restafvalcontainers tijdig
worden geledigd, zodat bewoners niet voor een volle container komen te staan.
Alle boven- en ondergrondse glas- en restafvalcontainers zijn voorzien van een
sticker waarop staat wat wel en niet in de afvalcontainer thuishoort. Bij
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verschillende ondergrondse containers is een kleine afvalbak geplaatst waar
zwerfafval in gedaan kan worden.
Daarnaast zien we dat steeds meer inwoners zich sterk maken voor de aanpak van
zwerfafval. Er zijn vele initiatieven vanuit de samenleving om zwerfafval op te
ruimen, zoals de individuele ZAP-ers (zwerfafvalpakkers), schoonconvenanten en
adoptie-overeenkomsten tussen gemeente en verenigingen, scholen en nu ook
ondernemers. Deze aanpak zorgt voor een sneeuwbaleffect, waarbij inwoners
elkaar ook gaan aanspreken op ongewenst gedrag. Het resultaat zal dan ook
minder zwerfafval in de leefomgeving zijn.
Waar mogelijk wordt gehandhaafd op het veroorzaken van zwerfafval, dumpingen
en bijplaatsingen. De pakkans is echter klein.
Vraag 2
Wat zijn de concrete resultaten van het handhaven?
Antwoord
Handhaving op het veroorzaken van zwerfafval is erg lastig, omdat dit alleen
mogelijk is als de BOA het strafbaar feit op heterdaad ontdekt. Bij dumpingen en
bijplaatsingen wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van adresgegevens. Als
deze er zijn kan de BOA een boete uitschrijven.
Vraag 3
Welke knelpunten ervaart de gemeente en welk beleidsvoorstel m.b.t. aanpak
zwerfafval kunnen wij op korte termijn verwachten?
Antwoord
Kernprobleem is het gedrag van een deel van onze inwoners, die hun afval overal
dumpen en geen gebruik maken van de voorzieningen die daarvoor beschikbaar
zijn.
Om de aanpak van (zwerf)afval nog meer vorm te geven zijn afgelopen jaar de
huidige afvalbakjes in kaart gebracht. Dit is de basis voor het nog op te stellen
afvalbakkenbeleid en beheerprogramma, die moeten leiden tot een uniforme,
efficiënte structuur voor het plaatsen, ledigen en onderhouden van afvalbakjes. De
bestaande afvalbakjes worden inmiddels, sinds Corona, wel vaker geleegd omdat
we merken dat deze eerder vol zitten. Ook zijn er, sinds Corona, meer
bijplaatsingen die moeten worden opgeruimd. Vóór Corona waren de betreffende
medewerkers drie dagen per week bezig met het ledigen van afvalbakjes en
opruimen van bijplaatsingen, inmiddels is dat opgelopen naar vijf dagen per week.
De hoeveelheid zwerfafval is echter niet groter geworden dan vorig jaar. Dat weten
we omdat er jaarlijks een meting van het zwerfafval wordt uitgevoerd door een
externe partij. Dit is een verplicht onderdeel van de extra aanpak van zwerfafval,
waarvoor de gemeente een vergoeding ontvangt vanuit het Afvalfonds. Er wordt
daarbij gemeten aan de hand van de beeldsystematiek van het CROW
(kennisplatform op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en
vervoer). Het CROW hanteert vijf kwaliteitsniveaus, variërend van zeer hoog (A+)
tot zeer laag (D).
In september 2020 is de tweede meting uitgevoerd. Het kwaliteitsniveau in onze
gemeente ligt, net als vorig jaar, op niveau B. Dit is een gemiddeld, acceptabel
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kwaliteitsniveau, waarbij er in beperkte mate zwerfafval is aangetroffen. Zie
bijgevoegd document voor meer informatie.

Vraag 4
Kunt u inzichtelijk maken hoeveel energie/ manuren/kosten de gemeente steekt in
het ledigen en onderhoud van de (aantal) afvalbakken?
Antwoord
Er staan verspreid in de gemeente 470 afvalbakjes, waarmee in 2019 ca. 34.400
ledigingen per jaar gemoeid waren. Hieraan werd door de buitendienst ca. 2.600
uur per jaar besteed. De hiermee gepaard gaande kosten bedroegen in 2019
ca. € 97.000. Het totaal aantal uren voor het legen van de afvalbakjes in 2020 zal,
door Corona, hoger liggen.
Vraag 5
M.b.t. de volle afvalbakken vragen wij of het een optie is om in de zomerperiode
ook op de zondagochtenden (waar dit noodzakelijk blijkt) de afvalbakken te ledigen
of op hotspots grotere afvalbakken te plaatsen?
Antwoord
Dit zijn opties die we momenteel aan het onderzoeken zijn. Dit kan worden
meegenomen in het nieuwe afvalbeleid.
Vraag 6
DMP heeft onlangs gevraagd om te onderzoeken of het beboeten (met hogere
boetes) van vervuilers mogelijk is. Is dit inmiddels opgepakt en wanneer kunnen
we een reactie/voorstel verwachten?
Antwoord
Het beboeten van vervuilers valt onder de Wet Mulder, waarmee de hoogte van de
boete landelijk is vastgesteld. Het verhogen van de boete kan alleen als de
gemeente hiervan een bestuurlijke boete maakt. Het gemeentelijk onderzoek
hiernaar is bijna afgerond en het resultaat daarvan zal aan u worden
teruggekoppeld.
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