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Geachte heer Lensink, 

 

Op maandag 17 februari 2020 heeft u verwijzend naar artikel 43 van het Reglement van Orde, het 

College van Burgemeester en wethouders raadsvragen gesteld over zwerfafval én de handhaving 

daarvan. Wij geven u graag antwoord op uw vragen.  

 

Beantwoording van de vragen. 

 

1. Welke opties, acties of campagnes kunnen ondernomen worden om de aanwezigheid van 

zwerfafval duidelijk te verminderen ten opzichte van nu? 

We doen al veel op het gebied van het voorkomen en opruimen van zwerfafval op straat en in het 

openbaar groen. Naast de reguliere opruimwerkzaamheden van de medewerkers van Pro Groen en 

de gemeentelijke onderhoudsdienst (via beeldbestek) worden er jaarlijks ook extra inspanningen 

gedaan bij de bestrijding van zwerfafval.  

 

In 2019 hebben we bijvoorbeeld de navolgende extra inspanningen gefaciliteerd én gefinancierd.  

 

Extra inspanningen ter bestrijding van zwerfafval (2019) 

NR. Leverancier Omschrijving 

A NederlandSchoon Aanschaf 30x streetmaster afvalgijpers tbv kosteloze uitgifte aan vrijwilligers 

B Diverse Basisscholen Organiseren van zwerfafvalopruimacties door bassischolen 

C Middelbare school (Regius) Organiseren van zwerfafvalopruimacties door Regius College 

D SES Drijfvuilvrij houden slotgracht Schagen; A-niveau 

E Dorpsraad Dirkshorn  Organiseren van zwerfafvalopruimacties door Zwabberploeg Dirkshorn 

F Agratechniek BV Aanschaf extra kuubkisten: Help mee, verlos de Zee tbv het strand 

G Container Totaal Aanschaf extra NL Schoon Afvalboeien tbv parkeerplaatsen en centrum 

H Cyber Monitoring minimaal zwerfafval gemeente Schagen 

I Centrum Natuur Milieu Educatie Organiseren van 6 zwerfafvalopruimacties door vrijwilligers 

J NederlandSchoon Aanschaf Afvalzakjes strand, zodat bezoekers hun afval kunnen collecteren 
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K NederlandSchoon Afbraakposter strandafval om bewustzijn van strandbezoekers te prikkelen 

L HVC Programma Schoon Belonen afvalscheiding basisscholen 

M Muller Bestickering van de kuubkisten Help mee, verlos de Zee 

N Pol Heteren BV Aanschaf en plaatsing bord: "Hoe lang blijft zwerfafval liggen?" 

 

In 2020 willen we bovengenoemde projecten continueren. Daarnaast willen wij in 2020 inhaken op het 

groeiende maatschappelijke verantwoordelijkheidsgevoel van (grote) bedrijven om enerzijds minder 

verpakkingsafval te genereren en anderzijds de directe leefomgeving schoon te maken en te 

houden. Denk bijvoorbeeld aan McDonalds die experimenteel kentekens op zakken noteren en 

personeel inzetten om ver buiten het verzorgingsgebied zwerfafval op te ruimen. Met McDonalds (en 

andere bedrijven) zouden wij in 2020 graag nadere convenantsafspraken willen maken om de mate 

van zwerfafval te doen verminderen. Indien de Raad zelf nog concrete maatregelen weet voor de 

extra aanpak van zwerfafval, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. 

 

2. Onder welke omstandigheden bent u bereid de handhaving wat strakker in te zetten op 

zwerfaval en vaker hierop te verbaliseren? 

Handhaving heeft natuurlijk geen prioriteit maar bij constatering wordt handhavend opgetreden. 

Tegelijkertijd denken wij niet dat strakker handhaven de sleutel tot succes is. Onze focus ligt vooral bij 

bewustwordings- c.q. gedragscampagne, waarbij handhavers slechts ondersteunend zichtbaar zijn. In 

2020 willen we bezien of we via een (bij jongeren) bekende en populaire  ‘influencer’ de jongeren 

beter weten te bereiken, dan via onze gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen. Door 

handig gebruik te maken van deze ‘influencer’ met gerichte communicatie tussen de jongeren kan 

wellicht de boodschap van minder zwerfafval beter beklijven. 

 

3. De antwoorden op vragen 1 en 2 zien wij graag vergezeld van een indicatieve kostenraming, 

zodat wij dit bij de kadernota 2021 mee kunnen nemen. 

Voor de extra aanpak van zwerfafval heeft de centrale overheid een jaarlijkse subsidie ter grootte 

van € 54.000 voor de gemeente Schagen beschikbaar. Van deze subsidie wordt ook altijd dankbaar 

gebruik gemaakt.  Indien de maatregel, investering of project leidt tot minder zwerfafval, dan is het 

100% subsidiabel. Het moet hierbij wel gaan over extra maatregelen, investeringen en projecten 

gericht op de extra bestrijding van zwerfafval. Denk hierbij aan extra inspanningen op het gebied: 

gedragsbeïnvloeding, participatie/beloning, slimmere voorzieningen, slimmer beheer en investeringen 

in de inrichting. Loonkosten alsmede maatregelen en investeringen als onderdeel van regulier 

onderhoud en beheer zijn daarentegen niet subsidiabel. Deze zogenaamde zwerfafvalvergoeding 

loopt in ieder geval door tot en met 2022. Daarmee behoeft geen extra budget voor zwerfafval in de 

kadernota van 2021 te worden opgenomen.  

 

Ook behoeft geen extra budget voor handhaving in de kadernota 2021 te worden opgenomen. 

Onze ervaring leert dat een ‘heterdaad’ bij het ontstaan van zwerfafval zeer klein is.  Om deze reden 

zijn er ook geen boetes uitgeschreven. Extra handhavingscapaciteit zal deze kans niet of nauwelijks 

vergroten. Zodoende zetten wij liever in op bewustwordings- c.q. gedragscampagnes. En niet zonder 

resultaat. Onze jongste generaties zijn zich al goed bewust wat hun gedrag betekent voor de directe 

leefomgeving en het klimaat.  

 

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen afdoende te hebben beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel   Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

Gemeentesecretaris    burgemeester 


