Aan het college van B&W
T.a.v.: Wethouder Wijbenga
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Rotterdam, 22 oktober 2019

Onderwerp: ‘zwerfafval – een vuiltje aan de lucht’

Geachte heer Wijbenga,
Zwerfafval in Rotterdam is geen onbekend probleem voor u. Ook niet voor de Rotterdammers in onze stad die stuk voor
stuk aangeven zich te ergeren aan rondzwervend vuil in onze straten. Het Burgerpanel heeft daarom het afgelopen half
jaar het zwerfafvalprobleem gemonitord. Daaruit kwamen een aantal opvallende zaken naar voren die we graag met u
delen:
➢ Voor veel mensen uit ons onderzoek is het onduidelijk wat de rol van gemeente is als het gaat om zwerfafval. Is de
gemeente er voor voorlichting? Educatie? Handhaving? Of het volledig schoonhouden van onze straten? De meningen
en verwachtingen in Rotterdam hierover verschillen. Het is daarnaast ook onduidelijk wat er van de Rotterdammer
zelf wordt verwacht. Wij, Burgerpanel, zijn van mening dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor het
opruimen van al het zwerfafval.
➢ Bewonersinitiatieven tegen zwerfvuil zijn goud waard. Echter deze Rotterdammers worden onvoldoende ondersteund
voor het continueren van deze initiatieven. Daarom hebben de initiatieven vaak geen lang leven.
➢ Ondernemers worden nog te weinig op hun verantwoordelijkheden gewezen, laat staan gedwongen of gemotiveerd
om een bijdrage te leveren aan hun leefomgeving. (In de bijlagen treft u verder alle details aan van onze bevindingen
en welke geleid hebben tot onderstaande vragen).
Met bovenstaande in ons achterhoofd, stellen we u de volgende vragen waar we graag antwoord op zouden krijgen:
1.
2.
3.

Hoe gaat u de Rotterdammer duidelijk maken wat de rol van de gemeente is als het gaat om zwerfafval, waar
die rol ophoudt en waar dat uit blijkt?
Hoe gaat u ervoor zorgen dat bewonersinitiatieven om het zwerfvuil tegen te gaan een lang(er) leven is
beschoren? En hoe gaat u de trekkers van deze bewoners initiatieven ondersteunen?
Hoe gaat u ondernemers zo ver krijgen dat zij verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun directe omgeving?

Wij kijken uit naar uw reactie (en ontvangen deze graag bij voorkeur per e-mail).

Met vriendelijke groet,
namens het Burgerpanel Rotterdam,

Herman Groeneveld
Voorzitter Burgerpanel Rotterdam

cc: Esther Bakker (cluster Dienstverlening)
Stichting Burgerpanel Rotterdam - Postbus 3226 - 3003 AE Rotterdam – info@burgerpanelrotterdam.nl

Dossier zwerfafval
Maart 2019 - oktober 2019

Wat is zwerfafval?
Wij verstaan onder zwerfafval het volgende:
Afval dat moedwillig of door nonchalance door iemand op straat is gegooid of afval dat de container
of afvalbak niet heeft bereikt of door vogels uit de volle afvalbak is gehaald en daardoor op straat is
beland.
Wie is verantwoordelijkheid voor het opruimen van het zwerfafval?
Degene die iets op straat gooit is verantwoordelijk voor het aanwezige vuil op straat. Maar wie is er
verantwoordelijk voor het opruimen van het afval in Rotterdam?
In eerste plaatst natuurlijk de vervuiler zelf.
Verder ziet de Rotterdammer grote verantwoordelijkheid voor het opruimen van vuil incl. zwerfvuil,
bij de gemeente liggen.
Wettelijk gezien zijn de eigenaren van winkels en bedrijfspanden degenen die het terrein x meter om
hun eigen pand heen verplicht schoon te maken.
In de vierde plaats zijn bewoners van de straten impliciet verantwoordelijk voor het schoonhouden
van hun straat of buurt.
Wat heeft het Burgerpanel onderzocht?
Het Burgerpanel heeft meer dan een half jaar lang een dossier opgebouwd over zwerfafval. We
schouwden grote delen van de stad op de aanwezigheid en hoeveelheid van zwerfafval. We volgden
bewonersinitiatieven, ondernemersinitiatieven en hielden de berichtgeving in de media nauwkeuring
in de gaten (zie ook de andere bijlagen).
Met welk doel heeft het Burgerpanel een dossier opgebouwd?
Het Burgerpanel wil weten wat er aan de grootste ergernis van de Rotterdammer, vuil op straat,
gedaan kan worden. Is het zwerfvuil in bepaalde delen van de stad erger dan in andere delen en waar
ligt dat aan? Helpen bewoners- en ondernemersinitiatieven? Wie draagt er bij aan oplossing, waar
liggen kansen voor een bestendige aanpak?
Wat lazen we in de media en wat heeft dat bijgedragen aan een schonere stad?
Het afgelopen half jaar was ‘zwerfafval’ een hot issue in de media. We lazen veel over
schoonmaakacties in de wijken, bewonersinitiatieven, ondernemersinitiatieven, maar ook over de
aangekondigde bezuiniging van 17 miljoen door de gemeente op buitenruimte. De Rotterdammer
raakte in rep en roer, want ‘het is nu al niet overal even schoon, wat als de gemeente minder gaat
opruimen?!’. Een petitie tegen deze bezuiniging werd gestart en ondertekend door 5000
Rotterdammers.

Alle berichten in de media raken een positieve snaar: er gebeurt wat! Maar wij zien ook een
keerzijde. Bewonersinitiatieven, gemeentebezuinigingen en ondernemersinitiatieven zorgen er
nauwelijks voor dat meer mensen een steentje bijdragen als het gaat om het tegenaan van
zwerfafval. Maar een heel klein percentage gaat daadwerkelijk over tot actie.
Dus als we ons afvragen wat hebben de berichten in de media bijgedragen aan de aanpak tegen
zwerfvuil, dan concluderen wij dat er onder de streep niets tot weinig is veranderd.
Wat is de rol van gemeente?
Ons is de rol van gemeente in dit verhaal niet duidelijk geworden, dus bij de burger zal het niet veel
beter zijn. De gemeente heeft aangegeven meer in te zetten op handhaving. Vooralsnog hebben wij
daar weinig van gemerkt. Er is geen extra aandacht uitgegaan naar het boetebeleid of uitbreiding van
de handhaving. Ook de rol van gemeente bij het geven van voorlichting en educatie is niet zichtbaar
geweest. Zover wij weten voert de gemeente een schoonmaakbeleid uit dat al jaren wordt
gehanteerd. Straten worden 1x per 2 weken met de veegwagen schoongemaakt en er zijn regelmatig
prikacties. In het centrum van de stad wordt intensiever schoongemaakt.
Hoe zit het met de bewonersinitiatieven?
Hulde aan alle Rotterdammers die bijdragen aan een oplossing voor het zwerfafvalprobleem. Dit
betreft kleine groepjes actieve bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun straat of buurt
en die verantwoordelijkheid omzetten in actie. De kanttekening bij deze initiatieven is echter dat ze
continuïteit missen. Een prikactie twee keer per jaar is charmant, maar zet weinig zoden aan de dijk.
Ook zien we dat trekkers van dit soort initiatieven uiteindelijk afhaken, omdat ze te weinig worden
ondersteund door buurtgenoten en/of de gemeente.
Wat is er volgens het Burgerpanel nodig om het zwerfafvalprobleem behapbaar te maken?
- Zorg eerst voor een zichtbare en afgebakende rol van de gemeente. Tot waar strekt de
verantwoordelijkheid van de gemeente zich? Wat doet de gemeente wel en wat niet?
- Koester bewonersinitiatieven maar zorg ook dat ze levensvatbaar zijn èn blijven. Leg niet alle
verantwoordelijkheid voor een schone buurt bij de trekkers van dit soort initiatieven, zorg
voor voldoende ondersteuning vanuit de gemeente en motiveer trekkers met een
fatsoenlijke vergoeding.
- Begin bij het opvoeden van de jonge Rotterdammers en biedt een lesprogramma aan het
basisonderwijs aan. Zo’n lesprogramma zou wat ons betreft inclusief een rondje in de buurt
lopen en zwerfvuil verwijderen zijn.
- Stel per wijk/buurt een afvalvrijwilliger aan die signaleert en meehelpt zwerfvuil te
vorkomen. Wellicht zou een belastingvrije vrijwilligersvergoeding van max €1700,00 per jaar
(vrijwilligersvergoeding) helpen om continuïteit op dit dossier te krijgen.
- Neem de suggestie over om alle afvalbakken in het vervolg (fel)groen i.p.v. grijs te verven.
- Stop met het opzetten van projecten. Projecten geven de illusie dat het beter gaat maar
hebben een einddatum en bijna nooit een vervolg. Zorg voor continuïteit, beleg het
monitoren bij een dienst en niet bij een persoon, die na enige tijd een andere taak krijgt en
geen opvolger.

