
Pagina 1 van 2 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen 

19R.00997 

 

 

Van: : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 10 december 2019 

Portefeuillehouder(s) : wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Straatreiniging 

Contactpersoon : P. Trommelen 

Tel.nr. : 8430 

E-mailadres : trommelen.p@woerden.nl 
 

 

Onderwerp: Beantwoording artikel 32 over vragen (ophalen van) zwerfvuil in de gemeente. 
 

 

 

 

Beantwoording van de vragen: 

0-meting 

Zou het college af willen zien van deze 0-metingen en in overleg met de zwerfvuilambassadeurs  

komen tot een goed inzicht over het zwerfvuil in de gemeente Oudewater. (dus ook de kernen en  

buitenbuurten.) 

 

Antwoord  
Om objectief vast te kunnen stellen of na het invoeren van het nieuwe Grondstoffenbeleidsplan de 

hoeveelheid zwerfvuil toe neemt hebben wij in oktober een zogenaamde 0-meting uit laten voeren. 

Hiermee hebben wij invulling gegeven aan de toezegging T-586 van 4 december 2018. 

 

We hebben gekozen voor een meting conform de Kwaliteitscatalogus van het CROW, omdat deze meting 

door hiertoe opgeleide inspecteurs, volgens een vastgestelde systematiek, wordt uitgevoerd. Op deze 

wijze kunnen wij op een later moment objectief vaststellen met een tweede meting of er eventueel 

sprake is van een toename van zwerfvuil in de openbare ruimte. 

 

Wij waarderen de inzet van onze zwerfvuilambassadeurs zeer. Daarom organiseren wij tweemaal per jaar 

een informatieve avond met deze betrokken groep inwoners. Tijdens deze avonden wordt informatie 

uitgewisseld over waar zij bij hun activiteiten mee geconfronteerd worden. Mede op basis van hun 

inschatting over het zwerfvuil zullen wij besluiten of een tweede meting noodzakelijk is om die indruk te 

objectiveren.  

 

 

Ophalen zwerfafval 

Is het college bereid om het systeem zodanig te veranderen dat geregistreerde zwerfvuilambassadeurs een 

kleine korting krijgen en het vuil in de eigen (gescheiden) afvalbakken kunnen doen? 

 

Antwoord 

Nee. Vanaf 1 januari 2020 gaat onze servicewagen het zwerfafval bij de zwerfvuilambassadeurs op. Deze 

servicewagen komt bijna dagelijks in Oudewater en de omliggende dorpen en combineert dit met het 

ophalen van het verzamelde zwerfvuil bij de zwerfvuilambassadeurs. Er is dus geen sprake van een 

onlogische logistiek of onnodig heen en weer rijden. Dit systeem passen wij bij een deel van de 

zwerfvuilambassadeurs nu al toe en werkt goed. Dit voorkomt dat zwerfvuilambassadeurs het zwerfvuil 
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onnodig lang thuis moeten bewaren en legt geen beslag op hun beschikbare ruimte in de minicontainer 

(en vermindering op de teruggave).  

De motivatie van deze vrijwilligers is niet geld gedreven. Het aanbieden van een bepaalde korting maakt 

van zulk nobel werk te veel een transactie.  Het gaat ons inziens eerder om eenvoud, gemak en niet 

benadeeld te worden voor zulk mooi werk in het nieuwe teruggavesysteem. De frequentie waarin onze 62 

zwerfvuilambassadeurs actief zijn, is sterk wisselend. Mocht iemand regelmatig zakken aanbieden, is het 

mogelijk hem/haar op verzoek standaard in de ronde op te nemen zodat apart melden niet meer 

noodzakelijk is.  

 

 

Bijlagen: 
 

De ingekomen brief met corsanummer: 19.092649 
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De secretaris,      De burgemeester (wnd.), 

     

ir. W.J. Tempel      W.G. Groeneweg 

 

 

 

 



 
 
Geacht college, 
 
Hierbij over 2 onderwerpen enkele schriftelijke vragen over het (ophalen van) zwerfafval in de 
gemeente. 
 
Metingen 
Ons is bekend geworden dat het college voor het zwerfvuil een )-meting in 2020 wil laten uitvoeren. 
Deze meting zou dan voor € 4000,00 in 2021 herhaald worden. 
 
Voor het verwijderen van zwerfafval hebben we een prachtig burgerinitiatief, de 
zwerfvuilambassadeurs! 
Zij zijn al jaren actief om het zwerfaval tegen te gaan. Zij hebben jaren ervaring en kennis die meer 
dan wenselijk zijn bij een eventuele nulmeting. 
Het zo niet meer dan logisch en respectvol zijn om deze kennis en ervaring te betrekken bij het beleid. 
Hierbij kunnen de kosten voor onderzoek worden beperkt en het burgerinitiatief beter ondersteund 
worden. 
 
Zou het college af willen zien van deze 0-metingen en in overleg met de zwerfvuilambassadeurs 
komen tot een goed inzicht  over het zwerfvuil in de gemeente Oudewater. (dus ook de kernen en 
buitenbuurten.) 
 
Ophalen zwerfafval 
Wanneer er zwerfvuil is opgehaald door de zwerfvuilambassadeurs dient men te bellen en dan wordt 
het opgehaald. 
Daarbij ligt de actie bij de vrijwilliger en het ophalen is logistiek onlogisch en kostbaar in de uitvoering. 
Daarbij wordt er onnodig heen en weer gereden met alle CO2 en stikstof problematiek zeer 
onwenselijk 
Efficiënter in uitvoering en kosten is de zwerfvuilambassadeur een korting te geven op de 
afvalstoffenheffing. 
 
Is het college bereid om het systeem zodanig te veranderen dat geregistreerde zwerfvuil 
ambassadeurs een kleine korting krijgen en het vuil in de eigen (gescheiden) afvalbakken kunnen 
doen? 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens de Onafhankelijken. 
René van den Hoogen 
 
1 december 2019 


