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De deelname van onze drie fracties aan de World Clean Up Day in september is voor ons 
aanleiding om bij het college nader te vragen wat het beleid en de bekostiging is rond de 
bestrijding van zwerfafval.

1. In welke beleidsnotities zijn concrete voornemens geformuleerd in het bestrijding van 
zwerfafval?
Er is geen beleid opgesteld voor bestrijding van zwerfafval. De buitenruimte wordt op 
beeldkwaliteit niveau B beheert. Dit wordt ook gehanteerd voor zwerfvuil.

2. Wat geeft de gemeente Leiderdorp jaarlijks uit aan de bestrijding van zwerfafval, en kunt 
u aangeven naar welke specifieke posten deze middelen gaan?
De gemeente Leiderdorp geeft op jaarbasis circa € 85.000,- uit aan bestrijding van 
zwerfafval. Dit budget wordt gebruikt voor bestrijding van zwerfafval in het groen (€ 
55.000,-), educatie, communicatie, opschoonacties, monitoring en vrijwilligers.

3. In welke mate worden vrijwilligersinitiatieven die zwerfafval bestrijden zoals de 
Straatjutters ook financieel ondersteund?
De gemeente ondersteunt niet alleen De Straatjutters, maar ook Fairhups, Gemiva en 
andere enthousiaste bewoners of individuele zappers. We ondersteunen al deze 
bewoners met materiaal en advies. Voorheen werden bewoners via het wijkbudget en 
A&O fonds gefaciliteerd. 



4. Wordt dit budget gedekt vanuit het afvalfonds, waar vanuit voor Leiderdorp jaarlijks 
35.000 euro beschikbaar is?
Deze kosten worden gedekt vanuit de zwerfafvalvergoeding. Deze vergoeding is voor 
Leiderdorp in 2019 € 31.568,24.

5. Uit het beheerplan Reiniging begrijpen we dat deze 35.000 euro op termijn zal 
verdwijnen, wordt dan ook de inzet op de bestrijding van zwerfafval verminderd?
Er wordt momenteel gewerkt aan een kwalitatief structureel aanbod voor het 
basisonderwijs voor de lange termijn. Wanneer de zwerfafvalvergoeding verdwijnt zullen 
er alternatieven worden gezocht om de inzet op bestrijding van zwerfafval op hetzelfde 
niveau te houden.

6. De Afvalstoffenverordening 2018 zegt in artikel 16, lid 2:  
Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, 
afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de 
inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

Vraag: Is dit een dode letter, of worden ondernemers hier op aangesproken?
Ondernemers worden niet actief aangesproken op verwijderen van zwerfafval. 
Ondernemers worden aangesproken bij overlast. Indien niet het gewenste resultaat 
oplevert wordt de ondernemer aangeschreven. 

7. In 2018 is een afvalcoach aangesteld. Die heeft een viertal taken: 
• bewoners voorlichten over omgekeerd inzamelen en grondstoffen scheiden; 
• het goede voorbeeld geven; 
• zelf afval op te ruimen; 
• voorlichting te geven op scholen over grondstoffen scheiding en zwerfafval, in 
combinatie met een partij die educatie op scholen verzorgt.

Vragen:
a) In welke mate wordt deze inzet doorgezet nu het college heeft voorgesteld over te 

gaan tot nascheiding? 
De ‘afvalcoach’ maakte onderdeel uit van het voorstel tot bronscheiding, het scenario 
dat de gemeenteraad in 2017 verder wilde laten uitwerken. In de twee pilotwijken 
heeft hij bijgedragen als ‘vraagbaak’ over bronscheiding. In ons voorstel voor 
nascheiding is geen rol en budget beschikbaar voor de afvalcoach. Het huidige budget 
loopt eind dit jaar af.

b) Hoe krijgt het zelf afval opruimen gestalte en wordt hierin samengewerkt met 
vrijwilligers?
Vrijwilligers komen met initiatieven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Straatjutters 
peukenactie van 30 november. Hierbij worden zij ondersteund door een bijdrage 
vanuit het afvalfonds.


