
Schriftelijke vragen  

 

 

Onderwerp : Zwerfvuil  

Aan  : het college/ portefeuillehouder 

Datum  : 17 februari 2020 

 
Geachte college, 
 
Naar aanleiding van uw toezegging in de gemeenteraadsvergadering d.d. 27 juni 2019 op de 
ingetrokken motie (vreemd aan de orde van de dag): “Aanpak zwerfafval” , waarin u heeft 
aangegeven onderzoek te doen naar aanpassing dan wel actualisatie van de APV op het onderwerp 
van zwerfafval en de mate van verbaliserend optreden tegen veroorzakers van zwerfafval en welke is 
opgeschreven in de Raadsinformatie Memo (RIM) 002-2020, hebben wij nog een aantal vragen. 
 
Hartelijk dank voor de uitgebreide beantwoording waarin u o.m. schrijft: 
 
-De APV gemeente Schagen 2019 en Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2019 behoeft 
geen aanpassing dan wel actualisatie. Het voorkomen van zwerfafval en het verbaliserend optreden 
tegen veroorzakers van zwerfafval is goed geborgd in de Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 
2019, vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 2 april 2019. In hoofdstuk 5 (“Zwerfafval”) zijn de 
artikelen (25 t/m 30) opgenomen over de bestrijding van zwerfafval. De gemeentelijke 
toezichthouders zijn via artikel 34 (“Toezichthouders”) en 33 (“Strafbepalingen”) bevoegd om 
verbaliserend te kunnen optreden tegen veroorzakers van zwerfafval.  
 
-Het is goed te constateren dat dit op papier is geborgd. Met name artikel 25 en 26 dekken de lading.  
 
Er is op basis van de Afvalstoffenverordening Schagen 2019 afgelopen kalenderjaar 2x Verbaliserend 
opgetreden, maar niet tegen het veroorzaken van zwerfafval. 
 
U schrijft verder - de mate van zwerfafval in gemeente Schagen is echter gering.  
 
Uit een verplichte objectieve benchmark, uitgevoerd door NederlandSchoon onder de Nederlandse 
gemeenten, scoort gemeente Schagen in 2019 overwegend het CROW beeldkwaliteitsniveau van     
A+ en A bij zwerfafval op verharding, in beplanting en op gras. Daarmee scoort gemeente Schagen 
goede en betere rapportcijfers dan vergelijkbare middelgrote gemeenten. Deze goede CROW-scores 
en rapportcijfers geven aan dat de gemeente Schagen goed bezig is in het voorkomen van zwerfafval 
en trots mag zijn op haar overwegend schone en zwerfafvalvrije openbare ruimte.        
 
-Het drijfvuil in Water is niet meegenomen. Dit is juist erg kwetsbaar omdat dit nagenoeg niet kan 
worden afgebroken en t.z.t. in ons drinkwater komt! 

De gemeentelijke onderhoudsdienst, werkvoorzieningsschap PRO en de vele vrijwilligers zoals: de 
basisscholen, het Regius College, het CNME, de zwabberploeg van Dirkshorn, diverse 
sportverenigingen en talloze onbekende inwoners, die individueel dan wel gezamenlijk zwerfafval 
opruimen, zijn hierbij van onschatbare waarde.  
 

 



Wij onderschrijven bovenstaande en prijzen het dat er vele vrijwilligers bezig zijn om op regelmatige 
tijden het zwerfvuil op te pakken. Onlangs verscheen nog een mooi artikel over zwerfaval langs één 
van de scholierenroutes in het NHD (zie bijlage). Maar is de huidige inzet genoeg? 
 
Ondanks uw uitgebreide beantwoording hebben wij nog de volgende opmerkingen; 
 

1. De mate van zwerfafval in gemeente Schagen is echter gering  - Deze constatering delen wij 
niet. 
Het is maar net welk onderzoeksresultaat je gebruikt en met welke cijfers je dit gaat meten. 
U waardeert het kwaliteitsniveau relatief, door een vergelijking te maken met andere 
middelgrote gemeenten. Wij vinden in absolute zin dat er te veel zwerfafval is, ongeacht de 
situatie in de andere gemeenten. Onze gemeente streeft er naar een visitekaartje te zijn en 
dat is het niet zoals de praktijk laat zien. 

 
2. Er ligt best nog veel zwerfafval, met name langs de verschillende ‘scholieren routes’. 

Ondanks dat langs die routes vangnetten staan gooien ze het met opzet in de berm of sloot. 
Kinderen die stoer willen doen. Op de scholen wordt het hen wel verteld en zij helpen bij 
toerbeurt rond de school opruimen, maar zodra ze in groepjes naar huis rijden is dat 
‘vergeten’. Is het om in de groep je hiermee te bewijzen of wat? Het is blijkbaar een 
mentaliteitskwestie 

 
3. Je vindt zwerfafval ook langs de uitgaansroutes en winkelcentra, ondanks dat er voldoende 

afval -bakken staan/hangen. 
 

4. Ook zijn het volwassenen, jong en ouder, die achteloos de verpakking van etenswaren en 
blikjes uit het raampje gooien van rijdende auto’s. 

 
5. Er zijn regelmatige landelijke acties waar aan mee gedaan kan worden om de bewustwording 

te vergroten. Ook heeft het CDA in Schagen zo’n 2 jaar geleden een oproep gedaan “RAAP 
ZELF EENS WAT OP”! Maar dat lukt helaas nog niet zo best. 

 
6. Zwerfafval is een algemeen probleem en brengt schade toe aan de natuur en onze 

gezondheid. Het past in onze duurzaamheidsopgave dit te lijf te gaan! Hierdoor kunnen wij 
een indirecte bijdrage  leveren aan enkele “Sustainable Development Goals”. 

 
Het CDA stelt u daarom de volgende vragen: 
 
1.  Welke opties, acties of campagnes kunnen ondernomen worden om de aanwezigheid van 

zwerfafval duidelijk te verminderen ten opzichte van nu? 
 
2. Onder welke omstandigheden bent u bereid de handhaving wat strakker in te zetten op 

zwerfaval en vaker hierop te verbaliseren? 
 
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. 
 
Wij wensen uw schriftelijke antwoord mondeling te kunnen bespreken bij de raadsvergadering van 
31 maart 2020. 
 
Hoogachtend, 
 
Fractie voorzitter CDA Schagen, Sander Lensink 


