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Artikel 41 vragen van de fractie Groen Links over

--

zwerfafval.
Geachte heer/mevrouw,
U hebt het college op 7 augustus 2019 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over
zwerfafval. In deze brief beantwoord ik uw vragen puntsgewijs.
Groen Links maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid zwerfafval in Oss.
Is het college het met Groen Links eens dat dit een zorgelijke ontwikkeling is waar zo snel
mogelijk op moet worden ingegrepen?
We zijn het met u eens dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. Wij zijn hier dan ook heel alert
op en handelen daarnaar. Helaas moeten wij vaststellen dat dit vooral een gedragskwestie is.
De ervaring leert dat het moeilijk is om te sturen op gedrag. Hiervoor zetten we allerlei
middelen in.
Als aanvulling hierop kunnen we melden dat we ook met de Provincie in gesprek zijn over het
zwerfafval langs de N329.
Daarnaast zijn wij actief met zwerfafval rondom de Maas. Naast alle inspanningen die vanuit
de gemeente geïnitieerd worden, werken wij nauw samen met inwoners en organisaties die
vanuit de gemeenschap hun bijdrage willen leveren aan de bestrijding van zwerfafval.
In hoeverre heeft de toename van de hoeveelheid zwerfafval te maken met de keuze voor
onderhoudsniveau “sober”?
We zien dat er een toename is van zwerfafval, maar dat we niet onder het afgesproken
doelniveau sober komen. Wij hebben geen aanwijzingen dat het kwaliteitsniveau ‘sober’ de
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oorzaak is van de toename van zwerfafval. We beraden ons op de vraag wat hieraan wel ten
grondslag ligt.
Tevens maakt Groen Links zich zorgen over hoe er met zwerfafval wordt omgegaan bij het
maaien van bermen en grasvelden. Hoewel het beleid is dat voordat er gemaaid wordt eerst
het zwerfafval wordt opgeruimd, blijkt dit niet altijd te gebeuren. Met als gevolg dat zwerfafval
versnipperd wordt en achter blijft.
Is bekend hoe vaak dit probleem optreedt?
We kunnen niet zeggen hoe vaak dit probleem optreedt. We hebben wel geconstateerd dat dit
de afgelopen maanden vaker is voorgekomen.
Hoe komt het dat zwerfafval niet altijd eerst wordt opgeruimd voordat er gemaaid wordt?
In de maaibestekken is bepaald dat voorafgaand aan het maaien het zwerfafval moet worden
opgeruimd. We constateren dat dit soms niet of onvoldoende gebeurt.
Hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?
We hebben de aannemers die moeten maaien op de overeengekomen verplichting
aangesproken. Als zij dit niet invullen, riskeren ze een boete. Wij zien hier inmiddels meer op
toe.
Hoe wordt het versnipperde zwerfafval alsnog opgeruimd?
Het kleine versnipperde afval moet worden opgeruimd. Ook hierover zijn wij in gesprek met
de aannemers.
Uit vragen over de programmaevaluatie bleek dat het onderhoudsniveau wat betreft
zwerfafval in het centrum niet wordt gehaald, ondanks extra inspanningen.
Sinds wanneer is dit?
Dit constateren wij sinds 2015. Daarom hebben wij daarop extra inspanningen verricht.
Evenwel nog zonder succes. Wij sporen de aannemers aan om extra inspanningen te leveren
om wel aan het beeld te voldoen. Tegelijkertijd blijven we aan de voorkant communiceren
over dit gedrag.
Hoe komt dit?
Het zwerfafval in het centrum moet voldoen aan het beeld dat wij nastreven. Om enige
richting te kunnen geven aan de vertaling naar aannemers hanteren we concrete richtlijnen
die we zo nodig aanpassen aan de hand van ervaringen. Uiteraard is dit niet alleen
beeldbepalend. De aannemer moet hierop toezien. Wij controleren dit en zo nodig spreken wij
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de aannemer hierop aan.
Treedt dit probleem ook op andere plekken op?
In de gebieden buiten het centrum geldt een lager onderhoudsniveau. Wij hebben in
algemene zin geen signalen dat dit niet wordt gehaald. Waar er incidenteel klachten zijn,
pakken we die op.
Hoe zou dit verbeterd kunnen worden?
Als u hier bedoelt dat het zwerfafval in het centrum niet voldoet, hebben wij hiervoor al
geantwoord.
Ik hoop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.
Met vriendelijke groet,

mr. J. van der Schoot
Wethouder Openbare Ruimte c.a.

