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Onderwerp:
Initiatiefvoorstel GL en PvdD ‘Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval

De commissie adviseert:
Dat een gewijzigd initiatiefvoorstel Naar een toekomst zonder zwerfafval met het verslag van deze
vergadering als bespreekstuk wordt doorgeleid naar PS van 4 maart 2019.
Uittreksel concept-verslag commissie NLWM 24-01-2019:
9b.

Milieu/ Energie/ Mobiliteit: Initiatiefvoorstel GL en PvdD ‘Naar een toekomst zonder
(plastic) zwerfafval’
Er hebben zich twee insprekers gemeld.
INSPRAAK
De heer Groot spreekt in op persoonlijke titel als zijnde de ‘zwerfinator’. De spreker vraagt GS de
burgerinitiatieven betreffende zwerfafval te ondersteunen en nieuwe initiatieven te stimuleren, zonder daarin
het voortouw te nemen. De inspreker meent dat PS weinig ambitie tentoon spreiden door bijvoorbeeld de
schouwen af te wijzen. De spreker roept op het kwaliteitsniveau naar A te brengen. De spreker vraagt GS
creatieve oplossingen te zoeken.
VRAGENRONDE
Mevrouw Jellema (PvdA) vraagt of de inspreker voorstander is van het neerzetten en verzetten van
afvalbakken zodat deze aan looproutes zijn gesitueerd. Worden de metingen continue gedaan? De heer Groot
legt uit dat continue monitoring nodig is voor goed beheer. Op basis van ervaring kan worden geanticipeerd
op te verwachten zwerfafval.
De heer Tromp (VVD) spreekt zijn waardering uit voor het werk van de heer Groot. Waaruit bestaat de
ondersteuning van de inspreker? Wat mist de inspreker in het voorstel? De heer Groot meldt dat gemeenten
zwerfafvalrapers ondersteunen en bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap een website ondersteunt. De
inspreker vraagt om erkenning van de afvalrapers. Hij vraagt GS te zoeken naar nieuwe soorten oplossingen,
bijvoorbeeld door middel van samenwerkingen met andere organisaties en bedrijven.
Mevrouw Vermaas (PvdD) vraagt of er overkoepelende organisaties bestaan, die een regisserende rol hebben
richting gemeenten. De heer Groot meldt dat die niet bestaan.
De heer De Kam (CDA) heeft met interesse kennis genomen van de verzameling van data. Waar kunnen deze
data worden ingezien? De heer Groot meldt dat een app in ontwikkeling is, maar dat de funding daarvoor op
zich laat wachten door de shutdown in de Verenigde Staten.
Mevrouw De Meij (50PLUS) spreekt haar waardering uit voor het werk van de heer Groot. Zij kan zich vinden
in het voorstel .
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Mevrouw De Groot (SP) meent dat GS meer kunnen doen ten bate van het schoonhouden van de openbare
ruimte. Bij locale initiatieven wordt geen onderscheid gemaakt tussen een gemeentelijke of provinciale berm.
De heer Groot meldt dat bermen aan provinciale bermen vaak verboden gebied zijn, of te gevaarlijk om te
komen.
De heer Van der Sluijs (PVV) vraagt of de inspreker ideeën heeft hoe de provincie haar preventie van
zwerfafval beter kan inrichten. De heer Groot heeft hier geen pasklaar antwoord op. Voorlichting op scholen
is een methode.
INSPRAAK
De heer Smith spreekt in namens de stichting KLEAN. De heer Smith brengt sinds 2010 zwerfafval onder
brede publieke en politieke de aandacht. De inspreker is tevreden over het voorliggende voorstel. De
inspreker merkt op dat de overheid de niet verantwoordelijk is voor zwerfafval maar dat iedereen dat is. Niet
zozeer meer kennis zet mensen aan tot actie, maar wel dat zij hun buurtgenoten en vrienden actie zien
ondernemen.
VRAGENRONDE
Er zijn geen vragen aan de heer Smith.
De voorzitter dankt de insprekers voor hun bijdrage en neemt het behandelvoorstel door. De leden van de
commissies EEB en Mobiliteit & Financiën zijn uitgenodigd.
TOELICHTING
Mevrouw Vermaas (PvdD) meldt dat GroenLinks en PvdD menen dat GS de inspanningen ten aanzien van
zwerfafval efficiënter en effectiever dienen te maken, onder andere door meer afvalbakken te plaatsen op
plaatsen met veel zwerfafval en door het kwaliteitsniveau omhoog te brengen. PS dienen een regisserende rol
op zich te nemen. De initiatiefnemers willen weten of de commissieleden zich willen inzetten voor het worden
van de eerste afvalloze provincie.
Mevrouw Pels (GroenLinks) licht de presentatie toe, zijnde beelden van de inhoud van de twee volle
vuilniszakken zwerfafval die de vader van mevrouw Pels dagelijks uit de gracht haalt waaraan hij woont. De
provincie dient aan te haken aan de maatschappelijke beweging van zwerfafvalrapers om gezamenlijk dit
probleem aan te pakken.
EERSTE TERMIJN
Mevrouw Terlouw (CU/ SGP) dankt de indieners voor het goede voorstel en GS voor de gedane toezeggingen.
De spreker pleit ervoor de ambitie van het kwaliteitsniveau wel te verhogen naar A+, en voor het invoeren van
statiegeld op flesjes en blikjes.
Het spijt mevrouw De Groot (SP) dat GS melden over slechts weinig gebied zeggenschap te hebben. De
spreker roept op materialen en een beloning ter beschikking te stellen aan rapers.
De heer Struben (D66) wil GS een verbindende rol laten spelen. GS dienen zich te richten op de preventie van
zwerfafval. De spreker is voorstander van het stimuleren van private initiatieven. Er dient een
mentaliteitsverschuiving plaats te gaan vinden. D66 is voorstander van het stimuleren van de activiteiten van
de provincie, en merkt daarbij op dat deze activiteiten dienen te passen in het geheel van maatregelen en
activiteiten.
Mevrouw De Meij (50PLUS) is tevreden over het initiatief, met name over voorstellen 1 en 2. Voorstellen 6, 7,
8, 9 zijn kansrijk indien PS deze ondersteunen.
De heer De Kam (CDA) dankt de initiatiefnemers voor het voorstel en GS voor de handreiking. Het CDA sluit
zich aan bij de heer Smith dat de overheid niet de regie dient over te nemen, maar dient in te zetten op het
maken van afspraken met burgers, wegbeheerders etc. Het inzetten op een hoger kwaliteitsniveau zou een
vertrekpunt kunnen zijn van een nieuwe coalitie.
De heer Bouberg Wilson (ONH) stelt aan de hand van de inspreker vast dat er nog veel wat te winnen valt. De
spreker wil bij het zoeken naar oplossingen gebruik maken van de kennis die reeds bestaat bij burgers en
organisaties die werken aan zwerfafval.
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De heer Tromp (VVD) dankt de initiatiefnemers voor het concrete voorstel. De VVD is tegen zwerfvuil en voor
het sluiten van productieketens. De spreker doet de suggestie bewustwording, bijvoorbeeld door voorlichting
aan jongeren, op te nemen in het voorstel.
De heer Van der Sluijs (PVV) denkt dat GS in overleg met gemeenten en organisaties, meer initiatieven
kunnen ontplooien en ziet met name een rol voor de provincie weggelegd in preventie en voorlichting.
Mevrouw Jellema (PvdA) staat achter het initiatiefvoorstel. De spreker vraagt aan GS of er nog ruimte is voor
extra inzet, bijvoorbeeld voor het voeren van een publiekscampagne?
De heer Tekin (ged.) complimenteert de indieners voor het voorstel en dankt de insprekers voor hun
bijdragen. De spreker geeft aan dat de ondersteuning van particuliere initiatieven begint bij het in gesprek
komen van GS met deze initiatieven. De keuze op te schalen naar kwaliteitsniveau A+ kent een belangrijke
financiële component. Het lijkt de gedeputeerde niet opportuun in deze regeerperiode daar nog nieuwe
afspraken over te maken. GS zijn niet onwelwillend in het opnemen van een regisserende rol, maar willen niet
gemeenten voor de voeten lopen. GS hebben reeds toegezegd met de TBO’s in gesprek te gaan over
mogelijkheden. Met een aantal voorstellen kunnen GS actief aan de slag. Er is nog niet te voorzien waar dit
toe zal leiden.
Mevrouw Vermaas (PvdD) dankt de commissieleden en GS voor de positieve reacties. De PvdD sluit zich aan
bij D66 dat beleid gericht op de bronnen het beste is. De spreker brengt onder de aandacht dat binnen de
Provincie Noord- Holland sprake is van kwaliteitsniveau A tot en met D. De overheid kan niet aan burgers het
opruimen van bermen van provinciale wegen overlaten.
De heer Tekin (ged.) laat weten dat voor GS veiligheid voorop staat. Bij de keuze voor een hoger
kwaliteitsniveau zullen contracten moeten worden aangepast.
Mevrouw Vermaas (PvdD) vraagt of GS bij het opstellen van nieuwe contracten de insteek hebben om een
hoger kwaliteitsniveau te realiseren. Het initiatiefnemers kunnen zich vinden in de suggestie van de VVD ten
aanzien van voorlichting aan jongeren. De initiatiefnemers vragen GS toe te zeggen geen plastic bekertjes
meer beschikbaar te stellen tijdens commissievergaderingen.
Mevrouw Pels (GroenLinks) vraagt welke mogelijkheden GS zien om de gemeenten op de hoogte te brengen
van de steun die PS willen bieden. GroenLinks pleit ervoor PS te laten uitdragen dat de provincie een afvalloze
provincie wil worden en GS en PS zich daarvoor willen inzetten.
TWEEDE TERMIJN
Mevrouw Terlouw (CU/ SGP) meent dat voorlichting aan jongeren zinvol is. De spreker roept op notie te
nemen van haar oproep tot het invoeren van statiegeld op flesjes en blikjes.
De heer Struben (D66) herhaalt zijn standpunt dat de maatregelen en activiteiten in het totaal in balans
dienen te zijn.
Mevrouw De Meij (50PLUS) doet de suggestie om bermtoerisme te stimuleren.
De heer Tekin (ged.) kan geen toezeggingen doen over het opwaarderen van het kwaliteitsniveau door middel
van de invulling van contracten in deze fase van de regeerperiode. De gedeputeerde zegt toe contact op te
nemen met de VNG om de bereidheid tot het bieden van hulp kenbaar te maken. De gedeputeerde zegt toe
terug te komen op het verzoek geen plastic bekers meer beschikbaar te stellen tijdens
commissievergaderingen.
Mevrouw Vermaas (PvdD) laat weten het voorstel aan te passen aan de hand van de suggesties. De
initiatiefnemers zetten zich in het voorstel op 4 maart 2019 aan PS voor te kunnen leggen.
De voorzitter concludeert dat het Initiatiefvoorstel GL en PvdD ‘Naar een toekomst zonder
(plastic) zwerfafval’ naar alle waarschijnlijkheid zal worden doorgeleid naar PS van 4 maart 2019.

