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Geachte dames en heren van de gemeenteraad, 

 

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 juli 2020 is de motie 'Extra inzet terugdringen zwerfafval' 

unaniem aangenomen. De motie is als bijlage 1 bijgevoegd. In deze raadsbrief wordt ingegaan op de 

verzoeken uit deze motie. 

 

1. Het is mogelijk om extra handhavingscapaciteit in te huren. Het inhuren van een koppel handhavers 

kost op jaarbasis €120.000,-. 

2. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van tijdelijk cameratoezicht. Dit onderzoek is 

bijgevoegd als bijlage 2. Er zijn beperkte mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten. Het voorstel 

is om een half jaar een proef te doen met 2 camera’s die ‘onopvallend’ kunnen worden opgehangen. 

De technische kosten voor deze proef bedragen € 7.500,-. 

3. De communicatie rondom afval en zwerfafval kan verder geïntensiveerd worden. Voor €40.000,- extra 

kunnen 2 thema's groot worden aangepakt. Het gaat dan om de communicatie richting anderstaligen 

en het probleem rond de bijplaatsingen. 

 

In de huidige begroting is vooraf geen ruimte gevonden om de kosten voor de uitvoering van de motie te 

dekken. Graag leggen wij aan uw raad voor welke keuzes u wilt maken uit de geschetste voorstellen en ten 

laste van welke kostenpost het college van B&W dit moet dekken.  

 

 

Hoogachtend, 

Wethouder Duurzaamheid 

 

   

 

 

Drs. C.F.G.R. Koenraad 

 



 
Unaniem aangenomen 

Motie 1. 
Extra inzet terugdringen zwerfafval  

 
 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2020, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over raadsmededeling 36-2020 Voorjaarsbrief 2020; 
 

Constaterende dat: 
- Tien fracties een brandbrief hebben verstuurd naar het college omtrent de problematiek van 

zwerfafval;  
- Zwerfafval, afvaldumpingen en bij-plaatsingen een aanhoudend probleem zijn, wat volgens de 

beschikbare data alleen maar is toegenomen na de corona-uitbraak; 
- Tijdens de recente raadsinformatiebijeenkomst duidelijk naar voren is gekomen dat ten behoeve 

van meer handhaving en toezicht alsmede de inzet van camerabewaking een opdracht van de 
gemeenteraad benodigd is; 
 

Overwegende dat: 
- Niet op korte termijn mag worden aangenomen dat het probleem zal zijn opgelost met de 

huidige beschikbare middelen; 
 

Verzoekt het college om:  
1. Middels de begrotingsbehandeling 2021 een voorstel aan de gemeenteraad te doen toekomen 

voor extra capaciteit handhaving en toezicht op het thema aanpak zwerfafval en deze te voorzien 
van afdoende financiële middelen;  

2. Voor twee hotspots de mogelijkheden voor tijdelijk cameratoezicht, of mobiel cameratoezicht 
verplaatsbaar naar andere hotspots, in kaart te brengen en de gemeenteraad zo snel mogelijk na 
het zomerreces te informeren of dit middel ingezet kan worden tegen stelselmatige overtreders; 

3. De communicatie omtrent (zwerf)afval te intensiveren en in de begroting 2021 hiervoor meer 
budget beschikbaar te stellen; 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
VLP, Arwen van Gestel 
Roosendaalse Lijst, Charl Goossens  
CDA, Roger van Nassau 
VVD, Anneke Eijck 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp


Onderzoek naar de toepasbaarheid van cameratoezicht bij dumplocaties in Roosendaal 
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Inleiding 

Aan de invoering van (tijdelijk) camera toezicht zitten diverse juridische eisen en voorwaarden. 

Rijkswaterstaat heeft er onderzoek naar gedaan en een algemeen advies omschreven. Ook zijn er 

diverse gemeenten waar in de afgelopen jaren ervaringen zijn opgedaan met camera toezicht. Al 

deze informatie is meegenomen in het ambtelijk advies. 

 

Juridische aspecten 

Cameratoezicht voor controle op dumpingen is in bepaalde situaties mogelijk. Er dient wel een 

aanwijsbesluit gemaakt te worden en deze moet altijd in de lokale driehoek(politie, gemeenten en 

OM) afgestemd worden. Er wordt per locatie gekeken naar de proportionaliteit van de maatregel, 

aangezien het een inbreuk op de privacy betreft van alle mensen die gebruikmaken van de 

betreffende container(s). Hier wordt ook rekening gehouden met de AVG. Het advies is om altijd 

eerst andere maatregelen te proberen. 

 

Rijkswaterstaat 

Advies Rijkswaterstaat 

1. De basis op orde te brengen, oftewel: 

o containers en bestrating zien er goed uit 

o containers zijn bruikbaar (niet vol of defect) 

o hoge bovengrondse containers vervangen door lage of ondergrondse. 

2. Containerparkadoptie (werving, registratie, facilitering, beloning, borging) door 

supermarkten of burgers professioneel op te pakken. 

3. Cameratoezicht op die locaties waar het nog echt nodig is na opvolging van de eerste twee 

punten. 

 

Gemeenten waar ervaring is opgedaan met de inzet van camera’s 

Almelo 

Positieve punten: 

1. Bij de gemeente Almelo is door het cameratoezicht (3 vaste camera’s) de hoeveelheid afval 

bij een aantal milieueilanden wel duidelijk verminderd.  

2. Ook zijn er op basis van het cameratoezicht de nodige bekeuringen uitgeschreven (in een jaar 

waarin ze er nu mee werken ong. 150).  

3. Naast cameratoezicht is een goede communicatiecampagne erg belangrijk. 

 

Negatieve punten: 

1. Kost zeer veel BOA capaciteit om de camera’s continu uit te lezen. 

2. Inwoners hebben door waar de camera’s staan en parkeren auto’s buiten beeld zodat er 

geen pakkans meer is. 

3. Buitenlandse kentekens worden beboet maar kunnen niet worden geïnd.  

4. Vooral effectief op bepaalde locaties, echter nu mensen weten waar er camera’s staan wordt 

afval op andere plekken en dan met name de natuurgebieden gedumpt. 

5. Mobiel cameratoezicht 1 stuk (doen zij vanuit een geparkeerde auto) echter dit levert niet 

veel op, beelden vaak slecht uit te lezen. 
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Venray 

In de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 zijn er 394 constateringen van afval bijplaatsingen 

gedaan bij de drie afvalinzamelpunten met cameratoezicht. Bij 336 constateringen (85%) is de 

overtreder onbekend. Bij 50 constateringen (zo’n 15%) is het kenteken leesbaar in beeld gekomen. 

Via deze 50 kentekens zijn 31 overtreders opgespoord (zo’n 6% van het totaal aantal constateringen 

van bijplaatsingen). In 19 gevallen kon de overtreder niet worden opgespoord omdat het 

buitenlandse kentekens of leaseauto’s betrof. Bij private lease is de naam wel te achterhalen. In 

geval van zakelijke leaseauto’s zijn leasemaatschappijen niet verplicht om de naam door te geven. 

Het Openbaar Ministerie vindt de overtreding niet zwaar genoeg om dit te vorderen. 

 

Hierdoor is het ook ‘oneerlijk’: sommigen komen er mee weg (voetgangers, fietsers, zakelijke 

leaserijders, buitenlandse auto’s), terwijl anderen wel een boete krijgen. De boa’s zien ook 

verplaatsingseffecten van de dumpingen. 

 

Sittard-Geleen 

Er is een proef gedaan met enkele camera’s op vaste punten. De kosten voor de inzet van BOA’s 

waren echter erg hoog vanwege de benodigde tijd om de videobeelden uit te lezen. Helaas is 

gebleken dat de pakkans erg laag is. Ook leek het bij enkele locaties alsof de overlast verplaatste naar 

andere plekken. Men vermoed dat dat komt doordat overtreders wisten waar de camera’s hingen. 

Om die redenen is de proef gestopt. 

Binnenkort start er een nieuw proef. Er worden enkele voertuigen uitgerust met een dashcam. Deze 

worden onopvallend geplaatst bij overlastlocaties. De beelden worden dan direct gebruikt om de 

BOA’s op straat aan te sturen. Zo wil men meer dumpers op heterdaad betrappen. 

 

Tilburg 

De camera’s worden gebruikt als hulpmiddel bij het posten op locatie en om de boa’s op straat aan 

te sturen. Op camerabeelden alleen wordt nooit een bekeuring geschreven omdat dit juridisch niet 

kan. De camera’s staan er voor de handhaving op de openbare orde. 

 

Rucphen 

De camera’s worden ingezet voor openbare orde en sinds op bepaalde locaties tegen dumpingen. De 

ervaring is dat zodra de camera weggehaald wordt de dump weer terug komt. De camera’s hebben 

een accu en zijn aangesloten op een lichtmast. ‘s Nachts worden ze opgeladen en de camera krijgt 

stroom vanuit de accu waardoor het 24 uur werkt. Het systeem werkt met een simkaart. De beelden 

kunnen worden uitgelezen met een telefoon, laptop en/of tablet. De camera’s zijn met de app op 

afstand te bewegen. Beelden zijn handmatig op te slaan. Als dat niet gebeurt zijn ze slechts 10 dagen 

online beschikbaar. Dit is van belang in verband met de AVG. 
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Kosten van camera’s 

Er zijn 2 opties voor tijdelijke camera’s. Alle genoemde prijzen zijn excl. b.t.w. 

1. Een opvallende mast met 4 camera’s in de top. Deze wordt vaak gebruikt bij de controle van 

bouwterreinen. Een dergelijk mast is te huur voor € 350,-. per week. De plaatsingskosten zijn 

€ 400 per locatie. Uitgaande van 4 locaties die elk 3 maanden worden bekeken, bedragen de 

kosten op jaarbasis € 20.000,- per mast. 

Opname en uitlees mogelijkheden zitten hierbij inbegrepen, net als service en onderhoud. 

De gemeente dient alleen een 230 volt stroomaansluiting beschikbaar te stellen. Het is een 

nadeel dat deze mast erg prominent aanwezig is in de openbare ruimte. Mede daardoor 

worden ze soms vernield. 

2. Een camera bevestigen tegen een muur of in een bestaande mast.  

De kosten om een dergelijke camera te huren zijn € 100,- per week. De plaatsingskosten zijn 

ongeveer € 200,- per locatie. De kosten om de beelden via internet te kunnen bekijken 

komen op € 12,50 per week. Uitgaande van 4 locaties die elk 3 maanden worden bekeken, 

bedragen de kosten op jaarbasis € 6.650,- per camera.  

De gemeente dient te zorgen voor een 230 volt stroomaansluiting en een locatie om de 

camera te plaatsen. Dit kan een paal zijn of een gebouw. De kosten die hieraan verbonden 

zijn, zijn afhankelijk van de locatie.  

 

Ambtelijk advies 

• Eerst basis op orde brengen. Vooral het ondergronds plaatsen van bovengrondse 

verzamelcontainers scheelt veel in bijplaatsingen. 

• Meer inzet op controles van zakken door, bijvoorbeeld, inzet van een extra koppel boa’s 

• Meer controles van kamerverhuur panden in de buurt van overlast locaties. Vanuit deze 

panden wordt regelmatig afval gedumpt bij locaties zoals de Beethovenlaan. 

• De inzet van vaste permanente camera’s is niet proportioneel en kan niet worden ingezet. De 

inzet van een vaste camera is wel mogelijk voor beperkte tijdsduur op een locatie waarbij 

alle andere mogelijkheden geen baat hebben gehad.  

 

Ambtelijk voorstel 

• Het voorstel is om een half jaar een proef te doen met 2 camera’s die kunnen worden 

opgehangen tegen een muur of in een bestaande mast. De technische kosten voor deze 

proef bedragen naar schatting € 7.500,- (inclusief het geschikt maken van de locaties). De 

personele inzet die hiervoor benodigd is wordt gehaald uit de huidige FTE’s. Dit betekend dat 

er geen permanente monitoring van de beelden is. Ook is er niet permanent een BOA op 

straat die een bekeuring uit kan schrijven. Uiteraard kan de proef pas starten als aan alle 

juridische voorwaarden op de verschillende locaties is voldaan.  

• Na afronding van de proef volgt een evaluatie die wordt gedeeld met de gemeenteraad. 

 


