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Antwoord op schriftelijke vragen van de fractie CDA omtrent zwerfafval
Wijchens Ven in het buitengebied.
Wijchen, 15 januari 2019
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Het aantal illegale dumpingen daalt iets. In vergelijking met 2017 is het aantal illegale
dumpingen met 15% afgenomen. Maatregelen ter voorkoming van dumpingen zijn lastig.
Waar mogelijk proberen we de daders te achterhalen maar dat is niet altijd mogelijk.
Antwoorden van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Klopt het dat er eerder meer dan minder zwerfafval wordt aangetroffen met name in
het buitengebied?
Hier moet een onderscheidt worden gemaakt tussen zwerfafval en illegale dumpingen.
Het aantal dumpingen zit elk jaar tussen de 400 en 500, zoals in de raadsvergadering
van 29-11 gemeld: dit jaar maar liefst 455. De hoeveelheid aangetroffen zwerfafval
wordt niet geregistreerd maar we hebben de indruk dat ook dit redelijk stabiel blijft.
2. Is het aantal klachten over zwerfafval ten opzichte van peiljaar 2013 toe- of
afgenomen?
Veel situaties met zwerfvuil worden bij de reguliere onderhoudswerkzaamheden
betrokken, deze worden niet geregistreerd. Daarnaast ruimen de kinderen die meedoen
aan Beestenbende zwerfafval op en zijn er ook volwassenen die dat doen. Niet al het
zwerfafval wordt dan apart ingezameld. Er is dus geen betrouwbaar cijfermateriaal
beschikbaar. Wel zien we door het gebruik van de Mijn Gemeente App dat er meer
meldingen binnenkomen.
3. Wat wordt er door de gemeente gedaan als er een klacht over zwerfafval binnenkomt
en binnen welke termijn?
Meldingen omtrent zwerfafval worden afgehandeld overeenkomstig de afspraken zoals
gemaakt binnen het IBOR. Deze meldingen worden binnen 2-3 dagen afgehandeld.
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4. Wordt het zwerfafval onderzocht op mogelijke sporen van de daders?
Voor zwerfafval als verpakkingsmateriaal van chips zakken, snoepverpakkingen, plastic
drinkflesjes enz. is het onmogelijk om daders te achterhalen. Wanneer er illegale
dumpingen plaatsvinden dan wordt er gezocht naar bewijsmateriaal, zoals adressen enz.
Wanneer men dit vindt dan gaan de toezichthouders hiermee aan de slag.
5. Wat doet de gemeente preventief om dit dumpen van afval tegen te gaan?
Preventieve maatregelen tegen illegale dumpingen zijn lastig. Dumpingen vinden veelal
in de avonduren plaats op locaties waar er nagenoeg geen sociale controle is. Het gaat
hier om asociaal gedrag.
Wel geven we regelmatig aandacht aan het gemak van de milieustraat. Daarnaast zijn
een aantal afvalstromen daar gratis aan te bieden. Ook hebben inwoners de mogelijkheid
om 250kg van de te betalen afvalstromen gratis aan te bieden. En er is nog de
mogelijkheid om grofafval tegen betaling op te laten halen.
6. Is er binnen de gemeente Wijchen sprake van dumpen van drugsafval?
vaak is dit voorgekomen en in welke mate?

Zo ja, hoe

Het komt geregeld voor dat er kweekgrond wordt gestort. Dat is ca. 12 -15 keer per jaar.
Gemiddeld eens in de 2 jaar wordt er chemisch afval afkomstig van een XTC lab gestort.
De laatste dumping was begin dit jaar. Het betrof 600 liter (verpakt in kunststofvaten)
chemisch afval, dit is door specialistisch bedrijf opgeruimd.
7. Is er een gezamenlijke aanpak met de provincie ten aanzien van zwerfafval
langs provinciale wegen?
Er zijn afspraken met de provincie, maar maatwerk is lastig. Hun beleid geldt voor de
gehele provincie Gelderland. Er zijn afspraken over het opruimen van zwerfvuil en het
legen van afvalbakken. Maar dat zijn specifieke afspraken gericht op bekende
probleemsituaties zoals de Graafseweg en Schoenaker.
8. Wanneer wordt het zwerfafval beleid geëvalueerd?
Het verwijderen van zwerfafval is een onderdeel van het IBOR. Het IBOR wordt in 2022
geëvalueerd.
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