Kennisoverzicht

Toepassingspakket handhaving
Handhaving is de laatste schakel in een keten van activiteiten die je kunt ondernemen
in de zwerfafvalaanpak van je gemeente. Handhaving van zwerfafval is vaak lastig,
omdat de pakkans erg klein is. Wilt u handhaving oppakken in uw gemeente? De
volgende vragen zijn dan van belang. Wat voor soorten middelen kan ik inzetten?
Wanneer en hoe kan ik deze middelen inzetten en waarop kan er worden gehandhaafd? Blijft de 25-meter regel nog bestaan met de komst van de omgevingswet? Dit
kennisoverzicht geeft een samenvatting van kennis, inspiratie en hulpmiddelen op het
gebied van handhaving van zwerfafval.

Aan de slag
Voor effectieve handhaving is het van belang om eerst te
starten met het bepalen van de probleemgebieden. Een
gebiedsgerichte aanpak verhoogt de pakkans. Aan de
hand hiervan wordt het handhavingsbeleid vastgesteld
of aangepast. Dit beleid richt zich op een effectieve mix
van preventie en handhaving en een strategie die écht
leidt tot schoner gedrag. Hiervoor is de routeplanner
“Samenwerken tegen zwerfafval; De kortste route
naar handhaving die werkt” ontworpen. De routeplanner
bewandelt twee sporen: voorbereiden en uitvoeren.
Bij voorbereiden gaat het om interne en externe
communicatie. Bij uitvoeren gaat het om reinigen
van de openbare ruimte en daadwerkelijke handhaving.
Naast deze routeplanner is een stappenplan opgesteld
om handhaving binnen vijf stappen binnen je gemeente
op de kaart te krijgen.
Dit kennisoverzicht is gemaakt door Rijkswaterstaat in het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval.

Kennis
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Routeplanner Samenwerken tegen zwerfafval
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Achtergrond en praktijk toepassingen van de 25-meter regel
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Juridische toelichting op de 25-meter regel
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Inspiratie
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Evaluatie van een lokale handhavingsactie tegen zwerfafval in de gemeente Delft
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Artikel over de samenwerking tussen diverse handhavingspartners tegen illegale dumpingen
in de Drentsche AA

Hulpmiddelen
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Checklist voor gesprekken tussen handhavers en publiek
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Feitenboekje 2018 – Openbaar Ministerie: Lijst van feiten betreffende misdrijven,
overtredingen en Muldergedragingen
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Praktijkhandboek ‘Een praktische gids voor een nette buurt’
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