Harderwijk, 6 april 2015
Onderwerp: Projectplan afvaldumpingen 2015
Groennetwerk Noord Veluwe, Groennetwerk Apeldoorn en Groennetwerk
Achterhoek.
Inleiding
In de gezamenlijke stuurgroep bijeenkomst van de groennetwerken Apeldoorn en Noord Veluwe is
op 3 februari 2015 afgesproken om in 2015 een project zwerfvuil en afvaldumping organiseren. Het
bestuur van Stichting Groennetwerk heeft op 17 februari in principe ingestemd met dit voorstel. Op
basis van de ‘oude’ afvalprojecten uit 2002 en 2004 is dit projectplan geschreven.
Het werkgebied van de Stichting Groennetwerk – zijnde de regio’s Apeldoorn, Achterhoek en Noord
Veluwe omvat een groot aantal natuurgebieden van grote nationale en internationale betekenis. De
natuurwaarden van deze gebieden staan nog altijd onder hoge druk als gevolg van verstoring,
ontoelaatbaar (soms zwaar crimineel) gedrag, lawaai overlast, etc. Ook het bestaande
groentoezicht dat de afgelopen jaren is opgebouwd komt door verschillende oorzaken steeds meer
onder druk te staan
Stichting Groennetwerk ziet het project zwerfvuil en afvaldumping als een middel om:
nut en noodzaak van groentoezicht opnieuw voor het voetlicht te brengen
werkgevers en bestuurders te informeren over groentoezicht als maatschappelijk belang
de met opruimen van illegaal gestort afval gepaard gaande kosten in beeld te brengen
de media te informeren over aard en omvang van deze problematiek
gericht aan de slag te gaan met een aspect dat door vrijwel iedereen wordt ervaren als een
groot milieuprobleem
Subdoel van het project is mede een extra impuls te geven aan de al bestaande samenwerking.
Probleemstelling
Grondeigenaren, zoals gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Gelderslandschap en
particuliere grond eigenaren, Rijkswaterstaat, grondgebruikers, wegbeheerders zoals provincie en
gemeentenen worden in een nog steeds toenemende mate geconfronteerd met zwerfvuil en ander
afval dat in het in het buitengebied wordt gedumpt. Veel van dit afval wordt simpelweg uit- of
vanaf passerende voertuigen in de berm geworpen. Naast het weggooien van dit z.g. zwerfafval
signaleren we ook dat afvalstoffen in vaak extreem grote hoeveelheden bewust worden gedumpt
om er gemakkelijk en goedkoop van af te komen. In toenemende mate krijgen we ook te maken
met dumpingen van drugsafval, bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen. Waar dit tot voor kort vooral
speelde in zuidelijk Nederland, wordt dit fenomeen in toenemende mate ook in onze eigen regio
vastgesteld.
Het zich op deze illegale wijze ontdoen van afvalstoffen heeft tal van ongewenste consequenties:
•
Eenmaal gedumpt afval trekt vaak meer afval aan;
•
Afval is vaak moeilijk te traceren wanneer dit in hoog gras, struiken of water terecht komt
en blijft hier soms jaren achtereen liggen met alle mogelijke gevolgen van dien;
•
Nadelige gevolg en voor het milieu in de meest ruime zin:
Afval is veelal slecht afbreekbaar (kunststoffen, blik, glas, etc)
Chemisch afval, bijv. accu’s of XTC afval, kan (bodem) verontreiniging veroorzaken,
het ecosysteem aantasten en brengt mogelijk risico’s met zich mee voor passanten
(kinderen);
Dieren kunnen zich onherstelbaar verwonden aan afval;
Aantasting landschappelijke waarden;
Afval in het veld is een slecht visitekaartje voor onze regio (toeristen).
•
De hoge maatschappelijke kosten die het zoeken en verwijderen van dit afval met zich
meebrengt.
Plan van aanpak
Het project zal in drie fasen worden uitgevoerd. Een voorbereidingsfase, een uitvoeringsfase en
een evaluatie.

Fase 1. Periode april 2015
De eerste fase is gericht op de voorbereiding van de uitvoering van het project. Resultaat van deze
voorbereiding is dat:
het bestuur van de Stichting Groennetwerk zijn akkoord heeft gegeven op de uitvoering
het boa registratie systeem dusdanig is ingericht dat de projectresultaten eenvoudig zijn te
genereren en te analyseren
de beoogd deelnemers zijn geinformeerd over het project
de beoogd deelnemers zijn geenthousiasmeerd over het project
Fase 2. Periode mei 2015 t/m september 2015 (vijf maand)
De tweede fase betreft simpelweg de uitvoeringsfase. De beoogd deelnemers registreren zoveel als
mogelijk alle afvalincidenten die zijn in het veld tegen komen in BRS. In uitzonderlijke gevallen
wordt fotomateriaal ingevoegd.
Fase 3. Evaluatie en rapportage
De derde fase betreft de evaluatie van het project. De resultaten worden verzameld en
samengevat in een eindrapportage. De resultaten worden in de diverse Groennetwerken
besproken. Tevens wordt een eindrapportage aangeboden aan gemeenten en provincie. Waar dit
passend is wordt de pers geinformeerd.
Deelnemers
De partners die bij dit project een rol spelen zijn:
deelnemers aan de Groennetwerken Achterhoek, Apeldoorn en Noord Veluwe
de gemeenten in deze regio’s worden schriftelijk benadert (afdelingen openbare
werken) om ook hun registraties met ons te delen)
politie;
boa's, jachtopzichters, boswachters en andere toezichthouders
Recreatiegemeenschap Veluwe;
Rijkswaterstaat (bermen en parkeerplaatsen)
De uitvoering van het project ligt in eerste instantie bij de deelnemers aan de Groennetwerken. Bij
de andere handhavingspartners (gemeenten en Rijkswaterstaat) zal vooral een beroep worden
gedaan op hun oog-en oor functie en het registreren van de afvaldumpingen waarmee zij zich
geconfronteerd zien. Op deze wijze beoogt het project een vollediger inzicht te genereren in de
afvalproblematiek. .
Gedurende het project wordt (waar nodig) een nauwe samenwerking nagestreefd met de politie en
het openbaar ministerie, voor de strafrechtelijke aspecten. Ook zal er overleg zijn met de
betreffende gemeente voor het inzamelen en afvoeren van aangetroffen (grotere hoeveelheden)
afval.
Doelstellingen
Hoofd doelstelling:
De hoofd doelstelling van dit handhavingsproject is: "het, op preventieve of repressieve wijze,
tegen gaan van de ongewenste, steeds meer toenemende, hoeveelheid zwerfvuil in het
buitengebied en de dumping van grotere hoeveelheden afval.
Sub doelstellingen:
•
Verkrijgen van een beter en vollediger inzicht van de afvalproblematiek
•
In beeld brengen van kosten van tijdelijke opslag en afvoer van afvalstoffen
•
Werkgevers en bestuurders informeren over de aard en omvang van de afvalproblematiek
•
Optimalisering van de bestaande samenwerking binnen de 'Groennetwerken'.
Looptijd van het project
De voorbereiding van het project vindt plaats in de maand april, de uitvoering in de maanden mei
tot en met september. De afronding, evaluatie ne rapportage vindt plaats omstreeks de maanden
oktober / november 2015.
Voortgangsbewaking, evaluatie en rapportage
De deelnemers wordt verzocht om van iedere enigszins relevante constatering een registratie aan
te maken in het Boa registratiesysteem. Op basis van de op deze wijze verzamelde informatie kan
de voortgang, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden bewaakt. Tevens is deze informatie nodig
voor de evaluatie van het project.

Tijdsbesteding en kosten:
De benodigde inzet van de betrokken deelnemers voor de uitvoering van dit project wordt geraamd
op:
voor de deelnemende toezichthouders die zijn aangesloten bij de groennetwerken geld dat
het regulier werk is. Dit kost dus geen ‘extra’ tijd.
gemeenten
pm (m.n. oog- en oor functie en registratie)
de voorzitters van de Groennetwerken Achterhoek, Apeldoorn en Noord Veluwe stellen het
project periodiek aan de orde en enthousiasmeren de deelnemers
vanuit het bestuur wordt zorg gedragen voor voortgangsbewaking, verslaglegging en
terugkoppeling aan betrokkenen.
Het project brengt buiten de investering aan uren, geen extra kosten met zich mee.
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