ONTVANGEN 15FEB. 2022

\ gemeente
voerendaaJ
Raadhuisplein 1
6367 ED Voerendaal
Postbus 23000
6367 ZG Voerendaal

(0

Tï

T 045 - 575 33 99
F 045 - 575 11 95
E lnfo@voerendaal.nl
W voerendaal.nl

Raad gemeente Voerendaal

c

Ons kenmerk

Voerendaal

239927

10-februari-2022

Onderwerp

Behandeld door

Bijlagen

monitoring zwerfvuil

René Cleef

2

Uw brief van

O
O
>

Uw kenmerk

Geacht raadslid,

VERZONDEN 15FEB.2Ö22

In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat gemeenten
jaarlijks 20 miljoen euro ontvangen voor extra inzet voor preventie en aanpak van
zwerfafval (een jaarlijkse vergoeding van € 1,19 per inwoner). Voerendaal neemt
sinds 2013 deel aan deze regeling en krijgt jaarlijks een subsidie van circa
€ 15.000,= voor de (extra) inzameling van zwerfvuil.
Vanaf 2019 is voor het verkrijgen van de subsidie de aanvullende voorwaarde
gesteld, dat er minimaal een beperkte monitoring van het zwerfvuil (Monitoring
Minimaal) in de gemeente moet plaatsvinden.
De resultaten van de Monitoring Minimaal van Voerendaal over de jaren 2019, 2020
en 2021 treft u in de bijgevoegde bijlage ter kennisneming aan.
De monitoringresultaten van Voerendaal zijn vergeleken met die van Nederland en
Limburg (eveneens als bijlage toegevoegd).
Uit de voorliggende resultaten blijkt dat Voerendaal een relatief schone gemeente is
met hoge scores voor A+ en A en vergelijkbaar is met de gemiddelde scores in
Nederland en Limburg.
Naast zwerfafval wordt Voerendaal ook geconfronteerd met dumpingen, meestal van
huishoudelijk afval. We zijn met de Rd4 een samenwerking aangegaan met
betrekking tot het registreren en opruimen van deze afvaldumpingen.
Een evaluatie van de afvaldumpingen staat in het O"*® kwartaal van 2022 op de rol en
de resultaten hiervan zullen te zijner tijd aan uw raad worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL.

Monitoring beeldkwaliteit zwerfvuil in de gemeente Voerendaal
Voor Monitoring Minimaal gelden onderstaande eisen gesteld (Bron; Zwerfafval.incijfers.nl):
• Je voert jaarlijks minimaal 1 meetronde uit in het voor- (maart-Juni) of najaar (septembernovember). Deze dient te worden verricht in het Jaar waarvoor Je de Zwerfafvalvergoeding
aanvraagt;
• Je doet dit op minimaal 50 meetlocaties, verdeeld over gebiedstypen en wijken, en maakt daarbij
onderscheid tussen centrum en overige gebieden binnen de bebouwde kom;
• Je meet met behulp van de volgende CROW-beeld meetlatten:
o Groen-beplanting- zwerfafval grof
o Groen-beplanting- zwerfafval fijn
o

Groen-gras-zwerfafval grof
Groen-gras-zwerfafval fijn

o
o

Verharding-zwerfafval grof
Verharding-zwerfafval fijn.

Definitie beeldmeetlatten
• Zwerfafval fijn: afval kleiner dan 10 cm
• Zwerfvuil grof: afval groter dan 10 cm

Score (volgens CROW)
A+
A
B
C
D

Zwerfvuil FIJN
Aantal stuks per 1 m2

Zwerfvuil GROF
Aantal stuks per 100 mi

0
I t/m 3
4 t/m 10
II t/m 25
>25

0
I t/m 3
4 t/m 10
II t/m 25
>25

De inventarisatie is uitgevoerd in:
• Voerendaal
• Klimmen
• Ransdaal
• Ubachsberg
• Retersbeek
• Weustenrade
Overzicht
• Er is op 50 unieke locaties gemeten in de 6 dorpen;
• Gedurende 2019, 2020 en 2021 is steeds op dezelfde locatie in de straat gemeten;
• De metingen zijn alle Jaren (2019, 2020 en 2021) verricht door het bureau 'FACET, sustainable
Develpment';
• Op de 50 locaties zijn in 2019, 2020 en 214 metingen gedaan.
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Bevindingen
• In 2021 heeft 74 % van de metingen een score van A of A+ (in 2020 en 2019 was dit respectievelijk
73 en 60 %). Met andere worden: driekart van de openbare ruimte in Voerendaal heeft een CROWclassificatie 'goed' tot 'zeer goed' voor (het ontbreken van) zwerfvuil;
• In 2021 zie Je een duidelijke stijging in het percentage van A+ op het gebied van verharding met
betrekking tot zowel het zwerfafval fijn' als het zwerfvuil 'grof';
• Voor de categorie C, waarin de vervuilingsgraad relatief hoog is, zie over de laatste 3 Jaren een
daling van 7 naar 5%.
• De categorie D (zeer slecht) ontbreekt in Voerendaal (2020 en 2021).
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Sustainable Development
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Zwerfafval fijn
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