CDA
Dhr. V. Prins

Gemeente Sliedrecht
Industrieweg 11
3361 HJ Sliedrecht
Postbus 16
3360 AA Sliedrecht
Telefoon 14 0184
gemeente@sliedrecht.nl

Geachte heer Prins,
Hierbij de beantwoording van uw op 20 augustus 2018 gestelde vragen als bedoeld in

www.sliedrecht.nl

Datum
4 september 2018

artikel 39 van het Regelement van Orde van de Gemeenteraad over zorgen over
zwerfafval na vestiging van een fastfoodrestuarant. De vragen worden in het
onderstaande beantwoord.

Vraag 1: Maakt u zich ook zorgen over een mogelijke toename van zwerfvuil na de

Betreft
Artikel 39 vragen

Bijlage

komst van de fastfoodrestaurants?
Nee. Op dit moment maakt ons college zich daarover nog geen zorgen.

Vraag 2: Hoe gaat u ervoor zorgen dat na de komst van de fastfoodrestaurants extra

Uw kenmerk

zwerfvuil in Sliedrecht wordt voorkomen?

Ons kenmerk
xxx

Vanuit de Barim (activiteitenbesluit, milieuwetgeving) is het verplicht een cirkel van

Uw brief van

25m om het bedrijf schoon te houden. Ter voorkoming van verdere verspreiding van
het zwerfvuil zullen er in de te verlenen exploitatievergunning voorwaarden worden
opgenomen.

Afdeling
Infra & Groen

Vraag 3: Bent u bereid om met de eigenaar/exploitant van het toekomstige

Telefoon direct

Sliedrechts fastfoodrestaurant in gesprek te gaan over het plan ter voorkoming van
zwerfvuil in de omgeving? Zo ja, wanneer en hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom

Behandeld door

niet?
Op het moment dat er meer zekerheid is omtrent de vestiging van een
fastfoodrestaurant zij wij zeker van plan om met de eigenaar/exploitant in gesprek te
gaan om afspraken te maken omtrent het voorkomen van zwerfafval.

Vraag 4: Bent u bereid om met de eigenaar/exploitant van het toekomstige Hardinxveldse
fastfoodrestaurant en/of het college van Hardinxveld-Giessendam in gesprek te gaan over

een plan ter voorkoming van zwerfvuil in de omgeving? Zo ja wanneer en hoe gaat u dit
doen? Zo nee, waarom niet?
Uit informatie bij Hardinxveld-Giessendam blijkt dat er inmiddels een gesprek heeft
plaatsgevonden met de eigenaar/exploitant van het fastfoodrestaurant. Hierin is
afgesproken dat er een convenant wordt gesloten om zwerfvuil tegen te gaan.
Desgevraagd heeft Hardinxveld aangegeven dat mochten wij overlast ondervinden van
zwerfvuil afkomstig van dit restaurant zij hierop actie zullen ondernemen. Wij vinden het
momenteel dan ook niet noodzakelijk om hierover in overleg te treden.

5. Lijkt het u verstandig om eerst een nulmeting te houden naar de hoeveelheid zwerfvuil,
zodat over enige tijd de toekomstige situatie kan worden vergeleken met de huidige
situatie? Zo ja, wanneer en hoe en waar gaat u dit doen en wat gaat u vervolgens met
doen met de uitkomst? Zo nee, waarom niet?
Wij achten het niet noodzakelijk om een nulmeting te houden. Onze indruk is dat het
zwerfvuil momenteel niet overdadig aanwezig is.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

H.F. van Breugel

drs. A.P.J. van Hemmen

