
- 1 – 

Oktober 2015         Aanpak Zwerfafval 
 

 

 

Samenvatting 

Zwerfafval onderscheidt zich uitdrukkelijk van andere afvalstromen doordat het, in vergelijking 

met bv. huishoudelijk- en bedrijfsafval, door andere factoren wordt veroorzaakt en andersoortige 

problemen tot gevolg heeft. Preventie en bestrijding van zwerfafval vergt dan ook een separate 

aanpak.   

Zwerfafval wordt omschreven als ‘niet verzameld afval dat mensen bewust of onbewust 

weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of 

nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen’. Afval uit inzamelvoorzieningen 

(straatafval), klein chemisch afval, afvalstoffen op privé terreinen, illegale dumpingen en zelfs 

bijgeplaatst afval bij inzamelvoorzieningen vallen hier niet onder en hierop is dan ook vaak 

andere regelgeving c.q. beleid van toepassing. 

Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis en is mede bepalend 

hoe burgers de kwaliteit en veiligheid van hun directe leefomgeving beleven. Bovendien 

veroorzaakt het negatieve economische effecten en maatschappelijke kosten. 

Er is diverse wet- en regelgeving met betrekking to zwerfafval. In de praktijk behoort de zorg van 

de openbare ruimten voornamelijk tot het taken van de gemeenten. Met betrekking tot zwerfafval 

is dit verder uitgewerkt in de model-afvalstoffenverordening voor gemeenten van de VNG. Echter, 

vanuit de Wet Milieubeheer heeft ook de burger een zorgplicht met betrekking tot het schoon 

houden van de openbare ruimte. 

In Nederland houden zich enkele organisaties specifiek bezig met het bestrijden en voorkomen 

van zwerfafval en bieden hierin een kennisplatform en ondersteuning. Met name Stichting 

NederlandSchoon en Kenniscentrum Gemeente Schoon.  

Door NederlandSchoon wordt jaarlijks een fonds van € 20 miljoen voor extra gemeentelijke inzet 

op zwerfafval ter beschikking gesteld. Deze zwerfafvalvergoeding voor gemeenten bedraagt 1,19 

euro per inwoner en kan door iedere gemeente worden aangevraagd. 

Een effectieve aanpak van zwerfafval vereist in de eerste plaats een goede analyse van de 

daadwerkelijke problemen gevolgd door een samenhangend integraal pakket van maatregelen, 

gecombineerd met een samenwerking met burgers en andere organisaties waarbij heldere vooraf 

gestelde doelen essentieel zijn. Aanpak van zwerfaval biedt op deze manier ook eenvoudige en 

concrete aanknopingspunten voor burgerparticipatie. 
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Inleiding 

In de nazomer van 2014 merkte wij dat er binnen onze partij hier en daar wat onduidelijkheden 

bestaan met betrekking tot het onderwerp zwerfafval. Voor ons wat dit de aanleiding om in de 

loop van 2015 dit onderwerp nader onder de loop te nemen. Deze factsheet is een verslag van 

een bureaustudie en vormt een introductie met betrekking tot de zwerfafval problematiek. 

Onderwerpen zoals wat is zwerfafval, welke wetgeving hierin een rol speelt,  welke instanties 

zich er mee bezig houden en de elementen van een effectieve zwerfafvalaanpak passeren hierbij 

de revue. We hebben hierbij niet de intentie gehad om origineel te zijn of nieuwe kennis toe te 

voegen maar meer om, met betrekking tot dit onderwerp, een overzichtelijke ordening te maken. 

Deze factsheet bevat dan ook doorlopend citaten uit diverse publicaties en websites die we 

hierover hebben geraadpleegd. 

Op basis van deze informatie hebben wij tevens een ontwerpmotie opgesteld die voor 

gemeenteraadsleden als leidraad kan dienen bij het opstellen van een zwerfafvalmotie. 

 

Wat is zwerfafval 

Zwerfafval wordt omschreven als ‘niet verzameld afval dat mensen bewust of onbewust 

weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of 

nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen’. Zwerfafval is samengesteld uit vele 

soorten verpakkingen en producten waarvan consumenten zich buitenshuis na gebruik op 

oneigenlijke wijze ontdoen en die door of als gevolg van activiteiten van bedrijven verstrooid in de 

openbare ruimte vrijkomen.  

De Wet milieubeheer voorziet niet in een definitie van het begrip zwerfafval. Dit heeft te maken 

met het feit dat het begrip in de praktijk weinig problemen oplevert, terwijl een juridisch sluitende 

definitie moeilijk te geven is. Wel definieert deze wet het begrip straatafval als ‘huishoudelijke 

afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, 

kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, verpakkings- materiaal, etenswaren, niet zijnde klein 

chemisch afval, ontstaan buiten een perceel’.  

Er is pas sprake van zwerfafval op het moment dat straatafval niet in een bijv. een 

prullenmand wordt achtergelaten, maar in de openbare ruimte terecht komt.  

Het Landelijk afvalbeheersplan 2009-2021 heeft wel aparte classificaties voor zowel zwerfafval 

en straatafval. Zwerfafval valt hierin onder sectorplan 10 terwijl straatafval wordt ingedeeld onder 

‘afval van onderhoud van openbare ruimten’ (sectorplan 9).  

Echter, zodra zwerfafval is ingezameld valt het vervolgens onder sectorplan 9 voor wat betreft de 

verdere verwerking. 
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Wat is het niet 

De volgende afvalstoffen vallen volgens de Wet Milieubeheer niet onder het begrip zwerfafval en 

hierop is dan ook andere regelgeving van toepassing: 

• Klein chemisch afval. 

• huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht wat op privé terreinen 

worden aangetroffen (binnen een perceel). 

• Partijen afval die het resultaat zijn van illegale dumpingen in binnen- en buitengebieden. In 

tegenstelling tot bij zwerfafval gaat het hierbij niet om een of enkele restanten van consumptie, 

maar om grotere hoeveelheden afval, wat niet uit nalatigheid of gemakzucht wordt 

achtergelaten of weggegooid maar zeer bewust niet via de daarvoor geëigende manier wordt 

afgevoerd zoals bijvoorbeeld drugsproductieafval.  

• Ook het bijplaatsen van afval bij inzamelvoorzieningen valt onder illegale dumping.  

Ook zwerfafval heeft nog waarde 

Door het zwervend karakter onderscheid zwerfafval zich van andere afvalstromen door de manier 

waarop het wordt ‘veroorzaakt‘, ingezameld en bestreden. Echter, nadat het is ingezameld kan 

het, net zoals andere afvalstromen, verder behandeld worden volgens de principes van de ladder 

van Lansink. Uitgangspunt hierbij is om, als preventie onmogelijk is, te streven naar een zo’n 

hoogwaardig mogelijk hergebruik van materialen. Indien dit niet mogelijk is moet gestreefd 

worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met energieopwekking. De minst gewenste 

oplossingen zijn storten en lozen. 
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Waarom zwerfafval aanpakken 

Zwerfafval wordt in het algemeen ervaren als een grote bron van ergernis en is mede bepal-end 

hoe burgers de kwaliteit van hun directe leefomgeving beleven. Zwerfafval veroorzaakt irritatie bij 

een groot publiek en zorgt voor negatieve effecten op de beleving en ontwikkeling van de woon-, 

werk- en recreatieomgeving. Daarom is het van belang het ontstaan van zwerfafval te 

voorkomen. (bron.. Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021) 

De organisatie Gemeente Schoon vernoemd op haar website een aantal effecten van het 

bestrijden van zwerfvuil, sommigen ervan gaan zelfs verder dan alleen een schone gemeente: 

• Het draagt bij aan een leefbare en veilige omgeving. 

• Het zorgt voor een mooie en plezierige omgeving. 

• Het afval kan opnieuw gebruikt worden als grondstof. 

• Vermindert het gevaar voor dieren en de plastic soep. 

• Economische effecten: Het bevorderd langer en prettiger winkelen en het heeft een positieve 

invloed op b.v. huizenprijzen. 

• Programma’s voor zwerfvuil vormen in veel gevallen een opstap voor arbeidsparticipatie. 

• Het biedt eenvoudige en concrete aanknopingspunten voor burgerparticipatie. 

 

Ook stichting NederlandSchoon sommeert op haar website een soortgelijke lijst van positieve 

effecten: 

• In een schone straat zijn de huizen meer waard. 

• Op een schone parkeerplaats vinden mensen het prettiger om te stoppen. 

• Op een schoon strand hebben mensen het idee dat de zee ook schoner is. 

• In een schoon winkelcentrum wordt langer gewinkeld. 

• In een schone speeltuin durven ouders hun kinderen beter te laten spelen. 

• In een schone straat zijn mensen vriendelijker naar hun medemens. 

• In een schoon bushokje hebben mensen een veiliger gevoel. 

 

Maatschappelijke Kosten van zwerfvuil. 

Uit een onderzoek van de firma Deloitte (2010) werd geconcludeerd dat in 2010 de kosten van 

preventie en verwijdering van zwerfafval in Nederland circa € 250 miljoen bedragen. Hiervan 

wordt 77% door de gemeenten gedragen en 23% door overige partijen. 

De totale kosten werden in dit onderzoek onderverdeeld in een drietal categorieën: 

• Uitvoering van reinigingsactiviteiten voor zwerfafval en beheer van de hiervoor bestemde 

voorzieningen (88%).  

• Het verwerken van zwerfafval door transport, scheiding en verbranding (5,5%).  

Preventie via bewustwordingsprogramma's en handhaving (6,5%). 

In dit onderzoek betreft het een schatting naar de kosten die direct gerelateerd zijn aan preventie 

en verwijdering van zwerfafval. Kosten zoals b.v. omzetderving in winkelgebieden of 

parkeerplaatsen zijn hierin niet meegenomen.  
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Ook zijn zogenaamd minder kwantificeerbare maatschappelijke effecten die verband houden met 

leefbaarheid en veiligheid in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wat verder opvalt is dat 

een klein aandeel van de totale kosten wordt besteed aan preventie en het groot gedeelte aan 

reiniging. 

 

Wet- en regelgeving met betrekking tot zwerfafval. 

Deze paragraaf geeft een globaal overzicht van de belangrijkste regelgeving met betrekking to 

zwerfvuil. Het bevat citaten die zijn overgenomen uit: 

• De Grondwet 

• De Wet Milieubeheer 

• Het Activiteitenbesluit 

• Het Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021 

• Model-afvalstoffenverordening van de VNG 

De Grondwet geeft in artikel 21aan dat de overheid een zorgplicht heeft voor het leefmilieu. 

Deze bepaling is zo ruim dat ook het voorkomen en opruimen van zwerfafval er onder valt. 

Artikel 21 van de Grondwet 

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 

verbetering van het leefmilieu. 

In artikel 10.1 van de Wet milieubeheer is een zorgplichtbepaling opgenomen. Hiermee wordt het 

voorkomen van zwerfafval feitelijk een taak voor iedereen binnen de Nederlandse samenleving.  

Artikel 10.1, eerste lid van de Wet Milieubeheer 

Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen verricht of nalaat en die weet of 

redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of 

kunnen ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. 

In praktijk zijn het met name de gemeenten die de zorg voor de openbare ruimte tot hun 

takenpakket mogen rekenen. Om gemeenten ook instrumenten te geven om deze taak te kunnen 

uitvoeren, heeft de Rijksoverheid het middels artikel 10.25 van de Wet Milieubeheer mogelijk 

gemaakt dat gemeenten de zwerfafvalproblematiek in hun afvalstoffenverordening kunnen 

opnemen. Er is hierbij sprake van een zogenaamd facultatief medebewind. Gemeenten hebben 

hiertoe de bevoegdheid, maar geen wettelijke plicht.  

Artikel 10.25 van de Wet Milieubeheer 

Bij de afvalstoffenverordening kunnen in ieder geval regels worden gesteld: 

a. ten einde te voorkomen dat afvalstoffen als zwerfafval in het milieu terechtkomen dan wel 

teneinde te bereiken dat zulks zo min mogelijk gebeurt; 

b. omtrent het opruimen van afvalstoffen die als zwerfafval in het milieu terecht zijn gekomen; 

c. omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen. 
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Verder is er het zogenaamd activiteitenbesluit, wat algemene milieuregels voor bedrijven bevat. 

Met betrekking tot zwerfafval is hier artikel 2.13 ofwel de zogenaamde '25-meter-regel' relevant 

Artikel 2.13 van het activiteitenbesluit 

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of 

spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrich-ting zijn 

bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

Model-afvalstoffenverordening van de VNG 

Bovenstaande regelgeving is verwerkt in de model-afvalstoffenverordening voor gemeenten van 

de VNG. Hierin zijn onder paragraaf 5 bepalingen opgenomen over zwerfafval: 

Artikel 16: Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging 

Artikel 17: Achterlaten van straatafval  

Artikel 18: Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen 

Artikel 19: Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren 

Artikel 20: Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 

Artikel 21: Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden 

 

Een quickscan langs digitale informatiebronnen van een aantal gemeenten leert ons dat deze 

bepalingen bij al deze gemeenten daadwerkelijk volgens dit VNG model in hun lokale 

afvalstoffenverordening zijn ingevoerd. 

Verantwoordelijkheden van de burger 

Zoals al aangegeven geldt, net als voor het bedrijfsleven en de overheid, ook voor de burger de 

zorgplicht vanuit de Wet milieubeheer. De burger is als consument verantwoordelijk voor het 

voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen en voor het mogelijk maken van een verantwoord 

afvalbeheer. De burger heeft een belangrijke rol bij het tegengaan van het ontstaan van 

zwerfafval. (bron.. Landelijk afvalbeheerplan 2009-2021) 

 

Wie houdt zich in Nederland bezig met het bestrijden en voorkomen van zwerfafval? 

Stichting NederlandSchoon (www.nederlandschoon.nl) 

Stichting NederlandSchoon is een onafhankelijke stichting die in 1991 door het bedrijfsleven, de 

ANWB en de NVRD is opgericht. NederlandSchoon heeft als doel om zwerfafval in Nederland te 

voorkomen en bestrijden. Deze organisatie voert campagnes tegen zwerfafval, doet onderzoek, 

adviseert partijen waaronder gemeenten en zet projecten op rond zwerfafvalbestrijding. Deze 

organisatie is o.a. bekend om de ‘supporter van schoon-beweging’ 

Stichting Nederland Schoon wordt sinds januari 2013 gefinancierd uit het Afvalfonds 

verpakkingen. Deze organisatie geeft uitvoering aan de zgn. raamovereenkomst verpakkingen 

2013-2022, waarin het Nederlandse bedrijfsleven en de Rijksoverheid met elkaar hebben 

afgesproken om de verpakkingsketen te verduurzamen.  
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Zij richten zich op diverse taken waaronder het vaststellen van de tarieven van de 

afvalbeheersbijdrage verpakkingen en innen deze bij producenten en importeurs. 

Zwerfafvalvergoeding voor gemeenten 

Eén van de afspraken in de Raamovereenkomst is dat gemeenten jaarlijks € 20 miljoen uit het 

Afvalfonds Verpakkingen ontvangen voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. 

Deze bijdrage, ofwel de zwerfafvalvergoeding, wordt gedurende tien jaar (2013 - 2022) door 

producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen beschikbaar gesteld. 

Met de zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren en 

versterken. De vergoeding biedt ruimte voor andere werkwijzen om extra maatregelen te nemen 

voor een schonere openbare ruimte. De vergoeding van 2014 en 2015 bedraagt voor iedere 

gemeente 1,19 euro per inwoner. 

Gemeente Schoon (www.gemeenteschoon.nl) 

Gemeente Schoon is een onafhankelijk kenniscentrum dat gemeenten ondersteunt bij de 

zwerfafvalaanpak. Het deelt ervaringen, nieuwe bevindingen en instrumenten over alle aspecten 

van de lokale zwerfafvalbestrijding. Gemeenten die deelnemen aan Gemeente Schoon vinden 

hier een uitgebreid netwerk van collega's, onderzoekers en experts. 

Gemeente Schoon wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat Leefomgeving in samenwerking met 

de NVRD (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement) en werkt uiteraard 

nauw samen met NederlandSchoon. Gemeenten kunnen deelnemen voor 8 cent per inwoner per 

jaar en het is mogelijk deze bijdrage te bekostigen uit de onder de eerder genoemde 

zwerfafvalvergoeding.  

kenniswijzer zwerfafval (www.kenniswijzerzwerfafval.nl) 

De Kenniswijzer zwerfafval is een gezamenlijk initiatief van Gemeente Schoon en 

NederlandSchoon. In Nederland is veel kennis aanwezig over de aanpak van zwerfafval. Deze 

website heeft als voornaamste doelstelling deze kennis te verzamelen en te delen. 

Deze kenniswijzer is voor iedereen die professioneel of als vrijwilliger met de problematiek rond 

zwerfafval te maken heeft. Bijvoorbeeld mensen die werken bij gemeenten, scholen, 

winkelgebieden of recreatiegebieden, Rijkswaterstaat, openbaar vervoer en organisatoren van 

evenementen.  

De Kenniswijzer biedt facts & figures, kennis over de reiniging en beheer van gebieden, kennis 

over gedragsverandering en tal van andere aspecten die helpen zwerfafval te voorkomen. Deze 

vind je in tekst, beeld en video’s over ‘best practices’, maar ook in handreikingen, 

stappenplannen en instructies.  
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Bestrijding van zwerfafval. 

Het regelen van het voorkomen en bestrijden van zwerfafval in de afvalstoffenverordening en de 

handhaving hiervan is het sluitstuk van een goede aanpak van het zwerfafval. Ook het 

ontwikkelen van gemeentelijk beleid voor de aanpak van zwerfafval is zeer wenselijk.  

Een effectieve aanpak van zwerfafval bestaat uit een samenhangend integraal pakket van 

maatregelen, gecombineerd met een samenwerking met burgers en andere organisaties 

waarbij heldere vooraf gestelde doelen essentieel zijn.  

Een goede aanpak van zwerfafval vereist in de eerste plaats een goede analyse van het 

daadwerkelijke problemen. Hierbij valt o.a. te denken aan: 

• Wie zijn de veroorzakers (bijvoorbeeld scholieren, recreanten)?  

• Op welke plekken ontstaat zwerfafval (invalswegen, snoeproutes, winkelcentra. 

recreatiegebieden, evenementen, horeca, woonwijken, strand, recreatiegebied etc)? 

• Wanneer wordt het meeste zwerfafval veroorzaakt?  

 

Deze analyse vormt de basis voor verder pakket van maatregelen waarin o.a de volgende 

elementen een rol spelen: 

• Reiniging. 

• Communicatie, een zeer belangrijk element in de aanpak van zwerfafval. 

• Preventie (krijgt momenteel nog te weinig aandacht). 

• Monitoring. 

• Participatie, o.a. met burgers, bedrijven. 

• Inrichting, b.v. afvalbakkenmanagement, blikvangers etc. 

• Toepassing van inzichten uit de gedragswetenschappen (gedragsbeïnvloeding). 

• Handhaving. 

• Organisatie, b.v. het benoemen van gemeentelijke coördinator.  

 

Uiteraard is het hierbij van belang dat deze maatregelen op elkaar zijn afgestemd. In de bijlagen 

zijn enkele verwijzingen naar voorbeelden van dit soort integrale plannen terug te vinden. 
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Tot slot 

We hebben met deze factsheet de intentie gehad een introductie en ordening van de 

belangrijkste feiten op het gebied van zwerfafval te bieden. Verder kwamen we in onze studie 

een aantal opmerkelijke zaken tegen: 

• Het onderzoek van Deloitte (2010) is ondertussen al redelijk gedateerd en voor zover wij 

konden achterhalen is dit recentelijk(nog) niet gereproduceerd. 

• Het Model-afvalstoffenverordening van de VNG dateert uit 2008 en refereert nog naar het 

reeds verlopen Impulsprogramma Zwerfafval van VNG, VROM en VNO-NCW.  

• We hebben geen beslag kunnen op resultaten van recente benchmark van de stichting 

NederlandSchoon. Indien iemand hier de beschikking over heeft houden wij ons van harte 

aanbevolen. 

Wij zijn ons er verder van bewust dat deze factsheet verre van volledig is, dus als er vragen, 

opmerkingen, aanvullingen etc. zijn vernemen dat heel graag. Op deze manier kunnen wij binnen 

onze partij kennis en inzichten over dit onderwerp verder uitbouwen.  

Uiteraard zijn wij ook razend benieuwd naar specifieke ervaringen die bij lokale afdelingen 

worden opgedaan.  

 

Contactgegevens van de opstellers 

Deze factsheet is opgesteld door de werkgroep Grondstoffen die valt onder de landelijke thema-

afdeling D66 Duurzaam. Contactgegevens opstellers: Remko Zuidema (voorzitter werkgroep, 

r.h.zuidema@zonnet.nl), Indra te Ronde (secretaris werkgroep, d66indra@gmail.com)  

 

Auteurs:  

- Frank Nouws  

- Indra te Ronde  

 
 

Bijlage 1 : Enkele voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen mbt zwerfvuil. 

Bijlage 2 : Links, bronnen en referenties. 

Bijlage 3 : Voorbeelden uit de praktijk  
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BIJLAGE 1 

Enkele voorbeelden van gemeentelijke beleidsplannen mbt zwerfvuil 

 

 

Nijmegen 

http://www2.nijmegen.nl/wonen/milieuenafval/reiniging/zwerfafval/plan_van_aanpak_zwerfafval 

 

Haarlemmerliede / Spaarnwoude 

http://www.haarlemmerliede.nl/fileadmin/HLSW/rbz/2010/januari/zwerfafval_compleet.pdf 

 

Heusden 

http://www.heusden.nl/risarchief/RIS/beleidsnota's/PlanVanAanpakZwerfafval.pdf 

 

Zoetermeer 

http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/boa/advies+zwerfafval+zoetermeer.pdf 
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BIJLAGE 2 

Links, bronnen en referenties 

 

• Landelijk afvalbeheersplan algemeen  

Website: http://www.lap2.nl 

Zwerfafval setor10: http://www.lap2.nl/sectorplan.asp?b=90  

 

• Raamovereenkomst verpakkingen  

http://www.afvalfondsverpakkingen.nl/ 

 

• Kenniscentrum Gemeente Schoon  

Website: http://gemeenteschoon.nl 

Informatie over deelname en de zwerfafvalvergoeding: http://www.gemeenteschoon.nl/over-

ons/deelnemen/ 

 

• Stichting NederlandSchoon  

Website: http://nederlandschoon.nl 

Informatie over de zwerfafvalvergoeding & brochure: http://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-

kan-doen/zwerfafvalvergoeding 

 

• Kenniswijzer zwerfaval  

Website: http://kenniswijzerzwerfafval.nl 

 

• Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland (Deloitte, 2010) 

http://www.svzo.nl/kostenzwerfafval.pdf 

 

• Raad voor de leefomgeving en infrastructuur 

Website: http://rli.nl,  

Informatie gedragsbeïnvloeding: http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/doen-en-laten-

effectiever-milieubeleid-door-mensenkennis?adview=inleiding 

 

• Activiteitenbesluit  

http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/activiteitenbesluit/ 

 

• Model afvalstoffenverordening VNG  

http://www.vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/afval/brieven/nieuwe-model-

afvalstoffenverordening 

 

• Wet milieubeheer 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003245/Hoofdstuk10/Titel104/Artikel1025/geldigheidsdatum_

05-03-2014 
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Bijlage 3: Voorbeelden uit de praktijk (zie ook www.gemeenteschoon.nl) 
 

35 procent minder afvalbakken in Landgraaf 
Landgraaf keek kritisch naar haar eigen afvalbakkenbestand. Met bijna 200 afvalbakken minder, 
één type bak en een andere manier van legen loste de gemeente vrijwel het dump- en 
verwaaiprobleem van (zwerf)afval op. 

Aanpak snoeproutes met Deventers Schone Scholen 
Voor een schoon Deventer heeft de gemeente een manier om de snoeproutes rond scholen aan 
te pakken. Met het lidmaatschap voor Deventer Schone Scholen besteden onderwijsinstellingen 
meer aandacht aan zwerfafval, in ruil voor gemeentelijke diensten. 

Afvalkelders voor recreatiegebieden RGV 
Recreatiegebiedenbeheerder RGV ontwikkelde een nieuwe ondergrondse afvalbak met grote 
capaciteit. Met als resultaat: minder vandalisme, minder stank en ongedierte en minder legen en 
onderhoud. 

Amsterdam houdt Vondelpark schoon met vrienden 
Voor een schoon Vondelpark zet Stadsdeel Amsterdam Zuid betrokken bezoekers in. De 
Vereniging Vrienden van het Vondelpark is gastheer, betrekt partijen en maakt ook schoon. 
Beheer, participatie, communicatie en handhaving zijn op elkaar afgestemd. 

Beeldgericht reinigen in Westland 
Uit een pilot van gemeente Westland (stedelijkheidsklasse 3) bleek dat beeldgericht reinigen daar 
de meest efficiënte methode is. De sociale werkvoorziening verzorgt de uitvoering, de gemeente 
monitort. 

Beleidsmonitoring in Moerdijk 
Hoe gebruik je de gegevens van monitoring, meldingen en burgerenquêtes? De gemeente 
Moerdijk maakte maakte gegevens van monitoring, schouwen, enquêtes en meldingen 
vergelijkbaar en gebruikt ze om het beleid te evalueren. 

Betrokkenheid en dialoog met burgerschouw Katwijk 
Katwijk organiseert sinds 2008 een jaarlijkse schouw met burgers. Dit instrument is niet alleen 
input voor beheer, maar stimuleert ook betrokkenheid 

Bewezen maatregelen tegen bijplaatsing Rotterdam 
Stadsbeheer Rotterdam testte maatregelen tegen bijplaatsing, zoals het effect van minder 
opruimen, waarschuwingsstickers op zakken en aanbelacties. Dankzij deze experimenten heeft 
Stadsbeheer nu een palet aan bewezen maatregelen. 

Breda werkt met partners aan schoon winkelcentrum 
Breda maakte afspraken met betrokkenen voor een schoon en veilig winkelcentrum Hoge Vucht. 
De partijen legden deze vast in een convenant, dat werd getekend door de wethouder, 
ondernemers, vastgoedbeheerder en scholen. 

Communicatie en handhaving tegen bijplaatsing Uden 
Uden bestrijdt bijplaatsing door regels duidelijk te communiceren en zichtbaar te handhaven. 
Hierbij werkt de gemeente werkt nauw samen met de woningbouwcorporatie. 

Gescheiden afvalbakken op straat in Bronckhorst 
Bronckhorst experimenteerde met gescheiden inzameling in de openbare ruimte. De gemeente 
plaatste in het centrum triobakken: gescheiden afvalbakken met drie openingen. Die worden nu 
goed gebruikt. 

Het Bildt betrekt alle partijen bij jaarlijkse MAS 
De snoeproutes tussen dorpen en middelbare scholen leveren Het Bildt rommel en klachten op. 
Om scholieren hiervan bewust te maken organiseert de plattelandsgemeente als 
maatschappelijke stage een jaarlijkse opruimactie bij Bildtse bedrijven. 
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Houten Schoon is participatie voor iedereen 
Houten activeert op verschillende terreinen inwoners voor het schoonhouden van de gemeente. 
Ze sluiten daarvoor convenanten en zetten ‘schoon' op de agenda's van bredere overleggen met 
sportverenigingen en scholen. 

Kampen pakt hotspots van drijfvuil aan 
Met de IJssel en de stadsgracht is schoon water belangrijk voor Kampen. De gemeente 
inventariseerde het vuil in het water en ontwikkelde een structurele aanpak van hotspots. 

Kinderen zijn schoonmaakhelden in Amsterdam-Oost 
Sinds 2008 is stadsdeel Amsterdam-Oost het terrein van de Schoonmaakhelden: 
basisschoolkinderen die actief leren hoe belangrijk een schone buurt is. Ze lopen een 
opruimroute door de wijk en nemen deel aan educatieve activiteiten rondom afval en milieu. 

Monitoren met foto’s in Amsterdam Nieuw-West 
Amsterdam Nieuw-West wilde het stadsdeel schoner houden voor maximaal hetzelfde geld. Er 
was veel emotie. Om te werkelijkheid te achterhalen, maakte het een maand lang dagelijks foto's 
in proefgebieden. 

Monitoren technisch en beleving in Eindhoven 
Om voor hetzelfde geld een schone openbare ruimte te krijgen, startte Eindhoven met 
beeldbestekken en monitoren. 3 kwaliteitscontroleurs gingen fulltime aan de slag. De gemeente 
combineert technisch meten met tevredenheidsonderzoeken. 

MyBeach strandzones schoon door bezoekers 
Op MyBeach strandvlakken langs de Nederlandse kust ruimen strandbezoekers actief eigen 
rommel en aangespoeld afval uit zee op. Daarmee dragen ze vrijwillig bij aan een afvalvrij strand. 

Participatie via voor-wat-hoort-wat in Vlissingen 
In Vlissingen staat centraal dat de leefomgeving van en voor de inwoners is. Actieve bewoners 
voeren zelf een aantal taken uit. De helft van het besparing in de uitvoering krijgen ze als 
tegenprestatie terug in de vorm van materiaal of werkzaamheden. 

Persoonlijk aanspreken tegen bijplaatsing Leeuwarden 
Omrin in Leeuwarden had 45 hotspots met onevenredig veel bijplaatsing. De afvalinzamelaar 
testte maatregelen en ontdekte dat een persoonlijke benadering het best werkt. 

Persoonlijk contact en slim reinigen in centrum Beverwijk 
Gemeente Beverwijk schoonde haar centrum op door duidelijke spelregels op te stellen voor en 
met alle gebruikers. Om te beginnen bij het begin werd eerst de inrichting tegen het licht 
gehouden. 

Schone Maas in Limburg door inzet 20 partijen 
Met pilot Schone Maas Limburg pakken Rijkswaterstaat en provincie Limburg afval in rivieren na 
hoog water en de plastic soep met zoveel mogelijk betrokkenen aan. Resultaat: bijna 100 
kilometer schone oever en een vervolgtraject van vier jaar. 

Sluis scoort met een schoon strand 
Een schoon strand is belangrijk voor de economie van Sluis. De gemeente zorgt hiervoor met 
goede basisvoorzieningen, een duidelijke taakverdeling en het betrekken van scholen en 
badgasten. Al vier keer won Sluis "Het Schoonste Strand". 

Wijkmeester en monitoren in Culemborg 
Avri deed in de Culemborgse wijk Terweijde een proef met monitoren en beeldgericht reinigen. 
Daarbij zette het ook een wijkmeester in die zichtbaar reinigde. Er was een kostenbesparing van 
36 procent. 

 


