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Zwerfafval

Gevraagde beslissing

Kennisname rapport en schoonheidsgraad vaststellen

Bevoegdheid

Raad

Inleiding en probleemstelling

In samenwerking met adviesbureau CREM is een onderzoek
uitgevoerd naar de aanwezigheid van zwerfvuil in de gemeente
Wormerland. Het onderzoek bestaat uit een meting van de
hoeveelheid zwerfvuil in het openbaar gebied van de gemeente
Wormerland en een onderzoek naar de waardering van de
inwoners met betrekking tot zwerfafval.
De aanleiding van het onderzoek werd gevormd door het nog
ontbreken van een objectief beeld van de hoeveelheid zwerfafval
en de wens van de Raad om te beschikken over beleid.
De cijfers voor het straatbeeld op een schaal van 1 tot 10 zijn
een 6.5 voor verhard oppervlak, een 7.0 voor groen en een 6.0
voor water.
Gezien de matige beoordeling en de prioriteit die het college
geeft aan een schone openbare ruimte, is het gewenst om extra
maatregelen te nemen om het kwaliteitsbeeld ten aanzien van
zwerfvuil te verbeteren. Op dit moment bestaat de mogelijkheid
om via Senternovem een eenmalige subsidie hiervoor te
verkrijgen.
Voor een gemeente als Wormerland zal een bevredigend
resultaat worden verkregen bij een beoogd straatbeeld met het
cijfer 8.0.

Oplossing

Uitvoeren plus-project en het opstellen van Beleids- en
Beheerplan inzake zwerfafval.
Tijdens de uitvoering van het plus-project ligt de nadruk op de
aanpak van zwerfafval, dit moet gericht zijn op het aanbod. Hoe
meer zwerfafval, hoe meer er verzameld moet worden.
Tevens moeten meer maatregelen genomen worden om het
ontstaan van zwerfafval te voorkomen door gericht te
communiceren met de veroorzakers.
Door middel van systematisch overleg met scholen, bedrijven en
de woningbouwcorporatie worden afspraken gemaakt die de
hoeveelheid zwerfafval reduceren. Door overleg en

communicatie met inwoners en contactcommissies in de vorm
van bewonersavonden en advertenties
in de lokale media wordt het bewustzijn vergroot.
Daarnaast wordt gedurende het project extra mankracht ingezet
om actief zwerfafval op te ruimen onder het toeziend oog van
een zwerfafvalcoördinator.
Na afronding van het project is er voor de gemeente
Wormerland een beleids- en beheerplan voor de aanpak van
zwerfafval.
Meetbare doelstellingen/output

Visueel schonere buitenruimte, beoogd straatbeeld cijfer 8.0

Beslag op middelen

geen

Evaluatie

Evaluatie na afronding van het plus-project

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
M. van den Hende
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010
Instemmen met de uitvoering van het plus-project en het behalen van een hogere schoonheidsgraad,
een schonere Openbare Ruimte.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 21 september 2010
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

