De fractie heeft de volgende vragen:
Geachte voorzitter,
Recent heeft de gemeenteraad van wethouder Koenraad het ‘Plan van aanpak zwerfafval’ ontvangen.
Hoewel dit plan nog moet worden uitgevoerd ziet de VLP helaas te veel staand beleid opgesomd en
weinig nieuwe invalshoeken om de problematiek aan te pakken.
In de gemeenteraad van Roosendaal van donderdag 4 april 2019 is het VLP-amendement bij het
raadsbesluit ‘Beter afval scheiden’ unaniem door de raad aangenomen. In dit amendement staat:
Een integrale aanpak ten behoeve van het tegengaan van afvaldump en het bijplaatsen van afval te
ontwikkelen, na te streven en te organiseren - in samenwerking met inwoners, organisaties en
bedrijven - en de gemeenteraad per kwartaal te informeren over de voortgang.
In het ‘Plan van aanpak zwerfafval’ van wethouder Koenraad zien we naar onze mening nog niet
voldoende de samenwerking met onder meer onze inwoners, organisaties en bedrijven terugkomen.
De wethouder noemt in het plan een streefgetal van 20% minder bijplaatsingen van afval. Het lijkt de
afgelopen maanden eerder dat we met een ruime stijging van bijplaatsingen te maken hebben. Alleen
al de afgelopen week heeft de VLP actief bijplaatsingen geregistreerd in onze gemeente (zie
bijgevoegde foto’s). Ook op social media komen zeer frequent berichten van onze inwoners langs
over bijplaatsingen en zwerfafval.
In het ‘Plan van aanpak zwerfafval’ geeft de wethouder ook aan dat we als gemeenteraad hebben
besloten dat er op een vierkante meter in onze gemeente 25 stuks klein afval mogen liggen. Volgens
de VLP trekt afval ander afval aan. Voor ons is 25 stuks zwerfafval echt veel te veel. Plastic, blik,
andere materialen horen nu eenmaal niet thuis in ons groen.
Wij hebben de volgende vragen:

1.
Heeft u voor dit plan een nulmeting uitgevoerd van het aantal meldingen, kilo's opgeruimd
zwerfafval of aantal dumpingen in aard en omvang, zodat u meetbaar resultaten kan terugkoppelen
aan de gemeenteraad?
2.
Vindt u het zelf tolerabel dat er tot 25 stuks zwerfafval per vierkante meter in de natuur liggen?
Graag uitleg.
3.
Op welke wijze gaat u de opdracht van de gemeenteraad uitvoeren waar het gaat om het
betrekken van inwoners, organisaties en bedrijven in de bestrijding van zwerfafval, dumpingen en
bijplaatsingen? Graag uitleg
4.

Bent u nog van plan met een aanvulling op uw ‘Plan van aanpak zwerfafval’ te komen?

5.
Heeft u de toename van het aantal bijplaatsingen (zie bijgevoegde foto's) van afval bij
containers ook waargenomen? Graag uitleg.

Namens de VLP-fractie,
Alex Raggers

Wij beantwoorden de vraag als volgt:
1.
2.

3.

4.
5.

Ja, het aantal meldingen en hoeveelheid van dumpingen op hotspots is bekend. Ook wordt er
elk half jaar een meeting uitgevoerd betreffende de beeldkwaliteit.
Het is betreurenswaardig dat mensen afval in de natuur gooien. Binnen de beleidsmatige en
financiële kaders die gelden proberen wij zwerfafval zoveel mogelijk te bestrijden en op te
ruimen.
Zoals u heeft gelezen in het plan van aanpak blijven wij scholen, vrijwilligers en de grote
fastfood ketens betrekken bij deze problematiek, onder andere door het vrijwillig opruimen te
stimuleren en te faciliteren. Ook worden de diverse specifieke problemen thematisch
aangepakt. Bij elke aanpak worden de betreffende inwoners, organisaties en bedrijven
berokken. Bij het thema "afhaalverpakkingen" worden niet alleen de betreffende consumenten
betrokken, maar ook de bedrijven die deze verkopen.
Het is belangrijk met elkaar in gesprek te gaan over de doelen en acties van het plan van
aanpak. Op donderdag 2 juli is een gesprek georganiseerd met de leden van de gemeenteraad
Ja. Op dit moment wordt uitgezocht wat de reden is van deze bijplaatsingen.
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