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Aanleiding
Tijdens de informatievergadering Ruimte en Duurzaamheid van 24 april 2019 is een vraag gesteld
over de aanpak van afvaldumpingen, waarover een toezegging is gedaan (BABS, actiepunt 1677).
Met deze raadsinformatiebrief geven wij invulling aan deze toezegging.
Informatie
Toezegging
Toegezegd is dat de portefeuillehouder schriftelijk terug komt op het onderwerp afvaldumping.
Antwoord
De aanpak van illegale afvaldumpingen is onderdeel van de aanpak van de hotspotlocaties. Een
hotspotlocatie is een locatie waar veel afval wordt gedumpt. Dit kan zijn bij een (ondergrondse)
afvalcontainer maar ook een parkeerplaats of locatie in het buitengebied. Op basis van de meldingen
die de gemeente heeft ontvangen en de foto’s die door de Buitendienst zijn gemaakt, is een top 30
gemaakt van veel voorkomende locaties waar afval wordt gedumpt. Deze lijst gaat als basis dienen
voor de aanpak van de hotspotlocaties, waarbij een fasering wordt toegepast. Eerst worden circa
zeven locaties aangepakt, waarbij een heel intensieve samenwerking bestaat tussen het cluster
Veiligheid en Handhaving en de Buitendienst. Zij zullen regelmatig deze locaties bezoeken om inzicht
te krijgen in wat er op deze specifieke locaties gebeurt. Na realisatie van de maatregelen om de
afvaldumpingen op deze locaties aan te pakken, zullen zij ook deze locaties in de gaten houden om te
meten wat de effecten zijn van deze interventies.
Ook de mogelijke inzet van cameratoezicht als één van de maatregelen wordt juridisch onderzocht.
Daarnaast gaan we dit jaar weer actiever aan de slag met communicatie over afval en alles wat
daarbij hoort. We willen hierbij ook aansluiten bij de campagne van de provincie over afvaldumpingen
(huisraad, asbest en drugsafval).

