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Motie vreemd aan de orde van de dag voor de raadsvergadering van 27 juni

Onderwerp: aanpak zwerfafval

De raad van de gemeente Schagen, in vergadering bijeen op 27 juni,

constaterende dat;
Zwerfafval voor vervuiling in onze gemeente zorgt;
Je je prettig voelt in een schone en uitnodigende openbare ruimte;
Je door een schone omgeving zonder zwerfafval fijn blijft wonen, werken en recreëren in 
onze gemeente Schagen;
Een vervuilde buitenruimte zeer slechte reclame is voor bezoekers/toeristen;
Wij veel geld investeren in een aantrekkelijke stad om jaarlijks vele tienduizenden bezoekers 
naar Schagen te trekken;
Zwerfafval een grote ergernis is voor onze inwoners;
Het bewezen is dat mensen zich in een schone omgeving veiliger- en prettiger voelen;
Afval weggooien op straat of in de berm niet 'normaal' is;

overwegende dat;
Een beter zwerfafvalbeleid bijdraagt aan het grondstoffenprobleem, het terugdringen van de 
'plastic soep' en het dierenleed tegen gaat;
Inwoners van Schagen het recht op een veilige- en schone stad hebben;
Wij als gemeente verplicht zijn alles wat binnen onze mogelijkheden ligt te doen om bij te 
dragen aan een veilige en schone openbare ruimte;
In het afvalstoffenplan alle zeilen worden bij gezet om het restafval te verminderen;
Te veel mensen hun "klein" afval achterlaten of weggooien op plekken waar het niet hoort 
(zwerfafval bestaat vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsafval zoals 
snoepwikkels, flesjes, blikjes en patatbakjes);
Zwerfafval in de top 3 van grootste ergernissen staat;
Vrijwilligers die de rommel van een ander in hun stad- en omgeving opruimen een 'pluim' 
verdienen, maar de zwerfafval berg niet aankunnen;
Het hier meer dan ooit van toepassing zou moeten zijn dat de vervuiler betaalt;
Hier strafrechtelijk op gehandhaafd zou moeten worden zoals in vele steden al het geval is; 
Dat het strafrecht, in tegenstelling tot het bestuurs- en privaatrecht, geen mogelijkheid tot 
een recidiveregeling biedt.

roept het college op om;
Specifiek aandacht te besteden aan dit probleem. Door een expliciete uitwerking met betrekking tot 
zwerfafval op te nemen in het beleid, en door bedrijven, scholen, inwoners en organisaties te 
stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen rondom zwerfafval.



De Vervuiler Betaalt-boete als bestuursrechtelijke boete op te nemen in de eerstvolgende 
actualisatie van de Algemeen Plaatselijke Verordening en gelijk te stellen aan het verkeerd 
aanbieden van afval, met als recidivesancties:

1. Hogere boetes voor het gooien van rommel op straat, oplopend van C 100,- tot C 500 euro

2. Hogere boetes voor het verkeerd aanbieden van huisvuil (zakken naast de containers etc.), 
oplopend tot 500 euro of een werkstraf van drie dagen zwerfvuil opruimen

De eerste maand na invoering van de 'Vervuiler betaald boete" overtreders te waarschuwen met een 
gele kaart;

Op plekken waar vaak afvalovertredingen plaatsvinden, handhavers worden ingezet om de pakkans 
te vergroten;

Zerotolerance handhavingsacties te laten uitvoeren na meldingen uit buurten of die binnenkomen 
via Fixi;

Het beleid ruim te delen in de (sociale) media en de gemeentelijke website. Naar voorbeeld van 
Rotterdam, Zaanstad en andere steden die ons zijn voorgegaan en de inwoners van Schagen beter te 
betrekken bij het schoon krijgen en houden van de stad, zie bijvoorbeeld 
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schoon

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Öroenļjnks,

iCtievòoTĩŕtterL. Rite



Feb 2019 schager weeekblad

SCHAGEN Het zwerfafvalproject 2019 start in Schagen maandag 4 maart. Net als 
voorgaandejaren doen deze maand de basisscholen in de gemeente Schagen mee aan het 
zwerfafvalproject. Het project wordt georganiseerd door CNME de Groenling.
Ditjaar gaan rond de 1800 kinderen van 19 basisscholen uit de gemeente Schagen 
rondom school, in de aangrenzende woonwijken en natuurterreinen zwerfafval opruimen. 
Zij doen dat met afvalgrÿpers en vuilniszakken verstrekt door de gemeente. Met de actie 
laten ze zien dat het niet normaal is om kauwgom, blikjes, flesjes, papiertjes, plastic 
zakjes, snoepverpakking, etc. achteloos te laten vallen op straat, in de berm of plantsoen. 
Dat afval hoort namelijk ook in een afvalbak.

De wethouder Afvalzaken geeft het startsein van de opruimactie bij een school in zijn 
gemeente. Hij ondersteunt zo deze opruimactie en hoopt dat niet alleen de leerlingen maar 
ook volwassen beter met klein afval omgaan, door dit niet zomaar op straat en in de 
bosjes te gooien. De schoolkinderen schrikken (zo blijkt iederjaar) van de honderden 
kilo's zwerfafval die met de actie wordt opgeruimd. Door ook in de klas voorlichting te 
geven, komen de kinderen er achter hoelang het duurt voor zwerfafval is verteerd en wat 
het doet met ons milieu. Hierna gaan kinderen vaak anders om met zwerfafval.

In opdracht van de Gemeente Schagen is de actie opgezet door het Centrum voor Natuur- 
en Milieueducatie de Groenling te Schagen. Medewerkers van dit centrum verzorgen ook 
de begeleiding en les op school. De gemeente voorziet de kinderen van afvalgrÿpers, 
vuilniszakken, handschoenen en veiligheidshesjes. Het personeel van openbare werken 
zorgt ervoor dat het vuil bÿ de scholen wordt opgehaald. Velen helpen dus mee om de 
gedragsveranderingscampagne succesvol te laten verlopen.


